ಆರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿ - ಜನವರಿ ೨೦೧೯

‘‘ಕಾಡುನಾಡು’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಾಾ ನಮ್ಮ ಆರನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ಾಾಗತ ಮ್ತುು ೨೦೧೯ರ ಹೆೊಸ ವರ್ಷದ
ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಅಕೆೊಟೋಬರ್ ತ್ರಂಗಳ ಕಾಡುನಾಡು ಆವೃತ್ರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಾಗಲಿಲ್ಾ, ಇದಕಾಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತೆುೋವೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಿಕೃತ್ರಯ ರೌದಿತೆ ನಮ್ಮಮಲ್ಾರನೊೂ ದಂಗಾಗಿಸಿದೆ. ಕೆೊಡಗು ಮ್ತುು ಕೆೋರಳದಲಿಾ ಕಂಡಂತಹ ಮ್ಳೆಯ ಪಿಹಾರ
ನಮ್ಮಮಲ್ಾರನೊೂ ದಿಗ್ರಮ್ಮಗೆೊಳಸಿದೆ. ಎಷೆೊಟಂದು ಸ್ಾವು ನೆೊೋವು, ಎಂತವರ ಮ್ನಸಸನುೂ ಕರಗಿಸುವುದು ಸತಯ.
ಇಂತಹದೆೊಂದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತುದೆಂದು ನಾವಾಯರೊ ಎಣಿಸಿರಲಿಲ್ಾ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಮ್ನುಕುಲ್ಕೆಾ ಪಿಕೃತ್ರಯ
ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಘಂಟೆಯೋ ಇದಿಿರಬೆೋಕು. ಮ್ನುರ್ಯ ತನೂ ದುರಾಸ್ೆಗಳಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕದಿದಿಲಿಾ ಮ್ುಂದೆೊಂದು ದಿನ
ನಾವೆಲ್ಾರೊ ಇಂತಹದೆೊಂದು ವಿನಾಶಕೆಾ ತುತಾುಗುವುದಂತೊ ಖಂಡಿತ.
ಆಧುನೋಕರಣ, ಕೆೈಗಾರಿೋಕರಣ, ಪಾಶ್ಚೋಮಾತ್ರಯೋಕರಣ ಇವುಗಳ ಹೆಸರಿನಲಿಾ ಪರಿಸರದ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ರುರುವ
ದೌರ್ಷನಯ ಇನುೂ ಮ್ುಂದಾದರೊ ನಲ್ಾಬೆೋಕು. ಇಲ್ಾವಾದಲಿಾ ಪರಿಣಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಗೆೊತೆುೋ ಇದೆ, ಅದನುೂ ಅನುಭವಿಸಲ್ು
ಸಿದಧರಾಗಬೆೋಕು.
ಜೋವನದಲಿಾ ಹಣ, ಮ್ನೆೊೋರಂರ್ನೆ ಇವುಗಳು ಮಾತಿ ಮ್ುಖಯ ಎಂದು ತ್ರಳದುಕೆೊಂಡಿರುವವರಲಿಾ ಪರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜ
ಕಳಕಳಯನುೂ ತುಂಬುವಂತಹ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೆೊೋಣ. ಮ್ುಂದಿನ ಪೋಳಗೆಗೆ ಹಸಿರಾದ ಭೊಮಿಯನುೂ ಉಡುಗೆೊರೆಯಾಗಿ
ನೋಡೆೊೋಣ.
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ಕಂದು ಬಳಿ ಹಾವು
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ಹಾವು ಎಂಬ ಶಬಿ ಕೆೋಳದಾಗ ಅಥವಾ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಂಡಾಗ ಮ್ನುರ್ಯರ

ಕಾಳಂಗ ಸಪಷ

ಮ್ನಸಿಸನಲಿಾ ತಕ್ಷಣ ಮ್ೊಡುವ ಭಾವನೆ ಭಯ.
ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಭಯಪಡುವುದು ಬಹಳ ಸಹರ್ವಾದ ಮ್ನುರ್ಯ ಪಿವೃತ್ರು.
ಯಾವುದೆೋ ವಿರ್ಯದ ಬಗೆೆ ಭಯ ಹಾಗು ಭಯದ ಹಂದೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ೆನಕ
ಕಥೆ ಇವುಗಳು ಬಹಳ ಬೆೋಗ ಹರಡುತುದೆ ಮ್ತುು ರ್ನರು ಈ ಕಥೆಗಳನುೂ
ಅಷೆಟೋ ಬೆೋಗ ನಂಬುತಾುರೆ.
ಹಾವುಗಳೆೊ ಡನೆ

ನನೂ

ಮ್ುಖಾಮ್ುಖಿ

ನಾನು

ಸಣಣವನಾಗಿದಾಿಗಲ್ೆೋ

ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾಗರಹಾವಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ನೆ ಅಂಗಳಕೆಾ ಬಂದಾಗ
ಅದರ ಕಣಣಲಿಾ ಕಣಿಣಟುಟ ನೆೊೋಡಿದ ನೆನಪದೆ. ರ್ನರು ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಆ
ಹಾವನುೂ ಕೆೊಂದು ಹಾಕ್ಲದುಿ ವಿಷಾದದ ಸಂಗತ್ರ. ನಾನು ೧೦ನೆಯ
ತರಗತ್ರಯಲಿಾ ಓದುತ್ರುದಾಿಗ, ಶ್ಕಾರಿಪುರದಲಿಾದಿ ನಮ್ಮ ಮ್ನೆಗೆ ಮ್ತೆೊುಮ್ಮಮ
ನಾಗರಹಾವು

ಬಂತು.

ಬೆೊಗಳುತ್ರುದುಿದರಿಂದ
ಸ್ಾಧಯವಾಗಲಿಲ್ಾ.
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ಹೆೊೋಗಲ್ು
ಹೆೊೋಗಿ

ಹಾವಾಡಿಗನೆೊಬಬನನುೂ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆತ ಆ ಹಾವನುೂ ಹಡಿದು
ಅದನುೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಿದೆೋಶದಲಿಾ ಬಿಡುವ ಬದಲ್ು ನಮ್ಮ ಕಣೆಣದುರಿಗೆೋ ಅದನುೂ
ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿೋಳ ಕೆೊಂದು ಹಾಕ್ಲದ. ಇದನುೂ ನೆೊೋಡಿದ ನನಗೆ
ತುಂಬಾ ಆಘಾತವಾಯಿತು, ಹಾಗೆಯೋ ಮ್ನಸಿಸನಲಿಾ ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಪಿಶ್ೊಗಳು
ಉಧ್ವಿಸಿದವು. ಶ್ಾಲ್ೆಯ ರಜಾ ದಿನಗಳಲಿಾ ನಾನು ಮ್ಮೈಸೊರಿನಲಿಾರುವ
ನನೂ ಅಜಿ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೋಗಿದಾಿಗ ಸ್ೊೋಕ್ ಶ್ಾಯಮ್ ರವರು ಹಾವುಗಳನುೂ
ರಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳನುೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಿದೆೋಶದಲಿಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದನುೂ
ನೆೊೋಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಹೆೋಗೆ ಇವರ ಕೆಲ್ಸ ಹಾವಾಡಿಗನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಲಾಂತ
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ಉತುಮ್ ಎಂದು ಮ್ನವರಿಕೆಯಾಯಿತು.
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ಅಲಿಾಂದ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆೆ ನನೂ ಕಲಿಕೆ ಪಾಿರಂಭವಾಯಿತು. ಸಿಕಾ ಸಿಕಾ ಮ್ೊಲ್ಗಳಂದ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹತ್ರ ಪಡೆಯಲ್ಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲ್ದಲಿಾ ಅಂತರಜಾಲ್
ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ, ಘಂಟೆಯಂದಕೆಾ ೪೦ ರೊಪಾಯಿಗಳು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ರುದಿ ಜೆೋಬು ಖಚ್ುಷ ಒಂದು ದಿನಕೆಾ ೧೦ ರೊಪಾಯಿ ಮಾತಿ. ಹೋಗಾಗಿ ಅಂತರಜಾಲ್ ನನಗೆ
ಎಟಕುವಂತ್ರರಲಿಲ್ಾ.
ಹಾವುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುಚ ಹೆಚ್ುಚ ತ್ರಳದುಕೆೊಂಡಂತೆಲ್ಾಾ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗಿದಿ ಭಯ ಮಾಯವಾಗಿ ಪಿೋತ್ರ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಮದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹಾವು ‘ಆಲಿವ್ ಬೆನೊಣು
ಹಾವು’ (Olive Keelback). ಇದೆೊಂದು ವಿರ್ರಹತ ನೋರು ಹಾವು.
ಬೆಟಟದ ಬೆನೊಣು ಹಾವು
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ಗುಂತರ್ ಬಳಿ ಹಾವು
ವಿದಾಯವಂತರನುೂ ಒಳಗೆೊಂಡು ಬಹಳ ರ್ನ ಹಾವುಗಳನುೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪಾಿಣಿಗಳೆಂದು ಗುರುತ್ರಸುತಾುರೆ.
ಇದು ಹಾವಿನ ಬಗೆೆ ರ್ನರಿಗಿರುವ ಅಜ್ಞಾತ ಭಯ. ನಾನು ಹಾವುಗಳನುೂ ಪಿೋತ್ರಸುತ್ರುದೆಿೋನೆ ಅಥವಾ ನಾನು
ಹಾವುಗಳನುೂ ಹಡಿಯುತೆುೋನೆಂದು ನಾನು ಹೆೋಳದಾಗ ರ್ನರು ನನೂನುೂ ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ರಯಲಿಾ ನೆೊೋಡುತಾುರೆ.
ಕೆಲ್ವರು ನನೂನುೂ ಹೋರೆೊೋ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಧ್ೆೈಯಷಶ್ಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತಾುರೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತಿ
ಇದು ಕೆೋವಲ್ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅತ್ರೋವ ಪಿೋತ್ರ. ಹಾವುಗಳ ಅಸಿುತಾವು ಬಹಳರ್ುಟ ಅಥಷ ಮ್ತುು ದೆೊಡಡ
ಉದೆಿೋಶವನುೂ ಹೆೊಂದಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆೋರೆ ಹಾವು ಇಲಿ, ಹೆಗೆಣ ಇವುಗಳನುೂ ತ್ರನುೂತುವೆ. ಹಾವುಗಳ ಸಂಖೆಯ ಕಡಿಮ್ಮಯಾದಲಿಾ ಇಲಿ
ಹೆಗೆಣಗಳ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ರೆೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಇವುಗಳ ಪಾಲ್ಾಗುತುವೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ುಚತ್ರುರುವ
ರ್ನಸಂಖೆಯಯಿಂದಾಗಿ ಸಿೋಮಿತ ಭೊಮಿಯಿಂದ ಅನಯಮಿತ ಆಹಾರ ಉತಾೆದಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ, ಹೋಗಾಗಿ
ಹಾವುಗಳು ದಂಶಕಗಳ ನಯಂತಿಣ ಮಾಡುವಲಿಾ ಮಾನವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.
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ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಯಲಿಾ ಪಿಮ್ುಖ ಪಾತಿ ವಹಸಿದುಿ, ಆರೆೊೋಗಯಕರ ಮ್ತುು ಸಮ್ತೆೊೋಲಿತ ಪರಿಸರ-ವಯವಸ್ೆೆಗಳನುೂ ಕಾಪಾಡುವಲಿಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಇನುೂ ಕೆಲ್ವು ವಾಸುವಾಂಶಗಳು - ಭಾರತವು ೨೭೦ ಕ್ಲಾಂತ ಹೆಚಿಚನ ಜಾತ್ರಯ ಹಾವುಗಳಗೆ ನೆಲ್ೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲಿಾ ಸುಮಾರು ೪೦೦೦೦ ರ್ನರು ಹಾವಿನ
ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಾವನೂಪೆದಾಿರೆ ಎಂಬುದು ಸತಯ. ೨೭೦ ಜಾತ್ರಯ ಹಾವುಗಳಲಿಾ ೧೦%ಕ್ಲಾಂತಲ್ೊ ಕಡಿಮ್ಮ ಹಾವುಗಳು ಮಾನವರಿಗೆ ಹಾನಕಾರಕವಾಗಿವೆ. ಮ್ನುರ್ಯರು ಈ ೪
ಜಾತ್ರಯ ಹಾವುಗಳಂದ ಕಚಿಚಸಿಕೆೊಳುಿವುದು ಸ್ಾಮಾನಯ - ನಾಗರ ಹಾವು, ಕಟುಟ ಹಾವು, ಕೆೊಳಕು ಮ್ಂಡಲ್, ಗರಗಸ ಮ್ಂಡಲ್. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ರಸುವ ಅಗತಯವಿಲ್ಾ,
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ೪ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತಕೊಾ ವಿರ್ ವಿರೆೊೋಧಿ ಔರ್ಧಿ ಲ್ಭಯವಿದೆ. ಕಾಳಂಗ ಸಪಷ, ಕೆಲ್ವು ಕಡಲ್ ಹಾವುಗಳು ಮ್ತುು ಹವಳದ ಹಾವುಗಳ ಕಡಿತಕೆಾ ಔರ್ಧಿ ಲ್ಭಯವಿಲ್ಾ.
ಇದಕೆಾ ಕಾರಣ ಈ ಹಾವುಗಳು ಮ್ನುರ್ಯರ ಕಣಿಣಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಳುಿವುದು ಮ್ತುು ಮ್ನುರ್ಯರನುೂ ಕಚ್ುಚವುದು ಬಹಳ ಅಪರೊಪ. ಇದುವರೆಗೊ ೪ ರಿಂದ ೫ ರ್ನ ಕಾಳಂಗ ಸಪಷದ
ವಿರ್ಕೆಾ ಬಲಿಯಾಗಿದಾಿರೆ.
ಹಾವುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಭಯವನುೂ ಕೆೋವಲ್ ಶ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತಿ ಹೆೊೋಗಲ್ಾಡಿಸಬಹುದು. ಪಿಕೃತ್ರ ಶ್ಬಿರಗಳು, ಬಾಯಿ ಮಾತು, ಛಾಯಾಗಿಹಣ ಮ್ತುು ಚ್ಲ್ನಚಿತಿ ನಮಾಷಣದ
ಮ್ೊಲ್ಕ ಬೃಹತ್ ಪಿಮಾಣದ ರ್ನರಲಿಾ ಅರಿವು ಮ್ೊಡಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ತುು ಕೆಲ್ವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುೂ ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ನಧ್ಾನವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರುತುದೆ!
ಚ್ಲ್ನಚಿತಿಗಳು ಮ್ತುು ಟ್ಟವಿ ಧ್ಾರಾವಾಹಗಳು ಹಾವುಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಪೂಣಷ ಸುಳುಿ ಮಾಹತ್ರಯನುೂ ಹರಡುತ್ರುವೆ. ದೃಶಯ ಮಾಧಯಮ್ವು ಅತಯಂತ ರ್ನಪಿಯ ಮ್ತುು
ಪರಿಣಾಮ್ಕಾರಿ ಮಾಧಯಮ್. ಅದರಲಿಾ ಪಿಸ್ಾರವಾಗುವ ಪಾಿಣಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಯಷಕಿಮ್ಗಳಲಿಾನ ಸತಾಯಸತಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾಧಯಮ್ದವರು ಹೆಚ್ುಚ ರ್ವಾಬಾಿರಿಯುತವಾಗಿ
ನಡೆದುಕೆೊಳಿಬೆೋಕು. ಉದಾಹರಣೆ: ಇಂದಿಗೊ ಕೊಡ ರ್ನರು, ನಾಗರಹಾವು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ್ ತನೂ ಪಿತ್ರೋಕಾರವನುೂ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಿತುದೆಂದು ನಂಬಿದಾಿರೆ, ಆದರೆ
ವಾಸುವವಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುದೆೋ ಸಮರಣ ಶಕ್ಲು ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಾ, ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮ್ತುು ಸೆಳವನುೂ ವಾಸನೆ ಮ್ತುು ಇತರ ಇಂದಿಿಯಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ
ಗುರುತ್ರಸುತುವೆ.
ಸ್ಾಮಾನಯ ಟ್ಟಿನೆಾಟ್ ಹಾವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೬

ಕೆೊಳಕು ಮ್ಂಡಲ್ ಹಾವು

ಗರಗಸ ಮ್ಂಡಲ್ ಹಾವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಹಾವುಗಳು ರ್ಗತ್ರುನಾದಯಂತ ಪಿಬಲ್ವಾದ ಸ್ಾಂಸೃತ್ರಕ, ಧ್ಾಮಿಷಕ, ಪಾಿದೆೋಶ್ಕ ಭಯದ ಅಂಶಗಳನುೂ ಹೆೊಂದಿವೆ ಮ್ತುು ದುರದೃರ್ಟವಶ್ಾತ್, ನಾವು ಭಾರತದಲಿಾ ಇವುಗಳನುೂ
ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ನೆೊೋಡುತೆುೋವೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏಕೆ ಪಾಿರಂಭವಾದವು ಮ್ತುು ಯಾರು ಇದನುೂ ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರು ಎಂಬ ಪಿಶ್ೊಗಳಗೆ ಉತುರ ನೋಡಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಿಲ್ಾ. ಇದಕೆಾ
ಹಲ್ವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಶ್ಾಲ್ವಾದ ದೃಷ್ಟಟಕೆೊೋನದಲಿಾ, ಈ ಎಲ್ಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಒಂದು ವಿರ್ಯ ಸ್ಾರುತುವೆ - ಹಾವುಗಳನುೂ ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಬದುಕಲ್ು
ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಪೂವಷರ್ರಿಗೆ ಹಾವುಗಳ ಪಾಿಮ್ುಖಯತೆ ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ತ್ರಳದಿದಿರಿಂದ ಹಾವುಗಳ ಸುರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು ಹಾಗು ವಿತ ನಯಮ್ಗಳನುೂ ರೊಪಸಿದರು.
ಗುಂತರ್ ಬಳಿ ಹಾವು ಅತಯಂತ ರ್ನಪಿಯ ಹಾವು. ಇವು ಮ್ನುರ್ಯನ ತಲ್ೆಯ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಅಥವಾ ಕಣುಣಗಳನುೂ ಕಚ್ುಚತುವೆ ಎಂಬ ತ್ರಳುವಳಕೆ ರ್ನರಲಿಾ ಇದೆ. ಗಾಿಮಿೋಣ ಮ್ಕಾಳಗೆ
ನಾನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಾಾ ತರಬೆೋತ್ರ ಕಾಯಷಕಿಮ್ಗಳಲಿಾ, ಗುಂತರ್ ಬಳಿ ಹಾವಿನ ಬಗೆಗಿನ ಈ ತ್ರಳುವಳಕೆಯ ಬಗೆೆ ನಾನು ಪಿಶ್ೊ ಕೆೋಳುತೆುೋನೆ ಮ್ತುು ಪಿತ್ರಯಬಬರೊ ಇದೆೋ
ರಿೋತ್ರಯ ಉತುರ ನೋಡುತಾುರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲಿಾ ಎರ್ುಟ ಮ್ಂದಿ ಅದನುೂ ನೆೊೋಡಿದಿಿೋರಿ? ಎಂದು ನಾನು ಕೆೋಳದಾಗ, ಯಾರಿಂದಲ್ೊ ಉತುರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಾ. ಆಧುನಕ ರ್ಗತುು ಮ್ತುು
ತಂತಿಜ್ಞಾನಕೆಾ ಒಡಿಡಕೆೊಳಿದ ರ್ನರಿಗೆ ಗಾಳ ಮಾತೆೋ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳದುಕೆೊಳುಿತುದೆ.
ಬಾಬಾ ಡಯೌಮ್ ಉಲ್ೆಾೋಖಿಸಿದಂತೆ, "ನಾವು ಪಿೋತ್ರಸುವುದನುೂ ಮಾತಿ ನಾವು ಉಳಸುತೆುೋವೆ ...", - ಈ ಗಿಹದಲಿಾ ನಾವು ಪಿತ್ರ ಪಾಿಣಿಯನೊೂ ಪಿೋತ್ರಸುವುದು ಬಹಳ ಮ್ುಖಯ.
ಈ ಭೊಮಿ ಅಥವಾ ಪಿಕೃತ್ರಗೆ ಮ್ನುರ್ಯನ ಅಸಿುತಾದ ಅಗತಯವಿಲ್ಾ. ನಮಿಮಂದ ಪರಿಸರಕೆಾ ವಿನಾಶದ ಹೆೊರತಾಗಿ ಬೆೋರೆೋನೊ ಕೆೊಡುಗೆ ಇಲ್ಾ. ಅರಣಯನಾಶ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ,
ವನಯಜೋವಿ ಬೆೋಟೆ ಮ್ತುು ವಾಯಪಾರ, ಅರಣಯಗಳ ಶ್ೆ ೋರ್ಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮ್ುಂತಾದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳು ಮ್ನುರ್ಯರಿಂದ ನರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತುಲ್ೆೋ ಇದೆ.
ಇನಾೂದರೊ ಇಂತಹ ಹೋನಾಯ ಕೃತಯಗಳಗೆ ಪೂಣಷ ವಿರಾಮ್ ಹಾಕೆೊೋಣ.
ನಮ್ಮ ಜೋವನ ಶ್ೆೈಲಿ ಹೆೋಗೆೋ ಇರಲಿ, ನಾವು ಪಿಕೃತ್ರಯ ವಿಧ್ಾನಗಳನುೂ ಅಥಷಮಾಡಿಕೆೊಳುಿವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತಯ. ನಮ್ಮ ಅಸಿುತಾವು ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಜೋವಿಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ೆ
ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರದ ಹಾಗೆ ಬದುಕುವುದು ಮ್ುಖಯ. ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ ಪೋಳಗೆಗೆ ಅರಣಯಗಳು ಮ್ತುು ವನಯಜೋವಿಗಳು ಈ ಗಿಹದ ಶ್ಿೋಮ್ಂತ್ರಕೆಯನುೂ ಬಿಂಬಿಸಲಿವೆ.
ಆದಿರಿಂದ ಪಿಕೃತ್ರ ಹಾಗು ಪಾಿಣಿಗಳ ಅಳವಿಗೆ ಇನುೂ ಮ್ುಂದಾದರೊ ನಾವು ಕಾರಣರಾಗಿರಬಾರದು.
ಕೆೋರೆ ಹಾವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೭

ಹೆಬಾಬವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಗುಂತರ್ ಬಳಿ ಹಾವು

ನಾಗರ ಹಾವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಮೂಲಬರಹ — ಸುಹಾಸ್ ಪೆರೇಮ್
ಕುಮಾರ್
© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

© ಕಾಡುನಾಡು

ಕನನಡ ಅನುವಾದ — ದೇಪಾ ರಾವ್

೮

ಅಸ್ಾಸಸಿಸನ್ ನಂಫ್

© ಹಯಾತ್ ಮಹಮ್ಮದ್

ರಾಬಬರ್ ಫೆಾೈ

© ಹಯಾತ್ ಮಹಮ್ಮದ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೯

ಸಿಟಂಕ್ ಬಗ್

© ಹಯಾತ್ ಮಹಮ್ಮದ್

ಪೆಿೋಯಿಂಗ್ ಮಾಯಂಟ್ಟಸ್

© ಹಯಾತ್ ಮಹಮ್ಮದ್

ಏಡಿ ಜೆೋಡ (ಕಾಿಬ್ ಸ್ೆೆೈಡರ್ )

ರಾಹುಲ್ ತಾರಾನಾಥ್
© ಹಯಾತ್ ಮಹಮ್ಮದ್

ಸ್ಾಮಾನಯ ಗುಲ್ಾಬಿ ಕಂಬಳ ಹುಳ (ಕಾಮ್ನ್ ರೆೊೋಸ್

© ರಾಹುಲ್ ತಾರಾನಾಥ್

ಕಾಯಟರ್ ಪಲ್ಾರ್)

ಹಯಾತ್ ಮೊಹಮಮದ್
© ಹಯಾತ್ ಮಹಮ್ಮದ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೧೧

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಛಾಯಾಗ್ಾರಹಕರು ಶ್ರೇ ಸುಹಾಸ್
ಪೆರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು.
ಇವರ ತಂದೆ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಟಕರು ಹಾಗು ತಾಯಿ ನಂದಾ,
ಬರಹಗಾತ್ರಷ. ನಂದಾರವರು ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ೩ ಪುಸುಕಗಳನುೂ ಬರೆದಿಿದುಿ
ಅವರಿಗೆ ಹಲ್ವಾರು ಸನಾಮನಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಸುಹಾಸ್ ರವರು
೧೯೮೫ರ ರ್ುಲ್ೆೈ ೨೨ರಂದು ಶ್ವಮಗೆ ಜಲ್ೆಾಯ ಶ್ಕಾರಿಪುರದಲಿಾ
ರ್ನಸಿದರು. ಮ್ಮೈಸೊರಿನಲಿಾ ಪಾಿಥಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಕೊಗಿಷನಲಿಾ ಪೌಿಢ
ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗು ಶ್ವಮಗೆದಲಿಾ ಪಯುಸಿ ಶ್ಕ್ಷಣವನುೂ ಮ್ುಗಿಸಿದರು.
ನಂತರ

ಮ್ಮೈಸೊರು

ವಿಶಾವಿದಾಯಲ್ಯದಿಂದ

ಪತ್ರಿಕೆೊೋದಯಮ್,

ಅಥಷಶ್ಾಸರ ಮ್ತುು ಆಂಗಾ ಭಾಷೆಯಲಿಾ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಬಾಲ್ಯದಲಿಾ
ಫುಟ್ ಬಾಲ್, ವಾಲಿ ಬಾಲ್, ಕಬಬಡಿಡ ಇವುಗಳನುೂ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಇವರು
ಚಿಕಾಂದಿನಂದಲ್ೊ

ತ್ರೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ

ಗಮ್ನಸುವ

ಕೌಶಲ್ಯವನುೂ

ಮ್ಮೈಗೊಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾಿರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅರಣಯ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಟೆೊೋಪಗಳನುೂ
ಸಂಗಿಹಸಿಟುಟಕೆೊಳುಿವುದು ಬಹಳ ಇರ್ಟ. ಇವರ ಪತ್ರೂ ಝಾನಸ,
ಸುಹಾಸ್ ರವರ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಬೆನೊಲ್ೆಬು ಎಂದರೆ ತಪೆಲ್ಾ.
© ಕಾಡುನಾಡು

© ಪಿೋತಂ ಕುಮಾರ್

೧೨

ಗೆಕೆೊಾೋ ಹಲಿಾ

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ನನೂ ತಂದೆಯೋ ನನಗೆ ಆದಶಷ ಎನುೂವ ಸುಹಾಸ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲ್ೆೋ ಕಪೆೆ, ಹಾವು ಹಾಗು ಇತರ ಕ್ಲಿಮಿ ಕ್ಲೋಟಗಳ ಬಗೆೆ ಅತ್ರೋವವಾದ ಆಸಕ್ಲುಯನುೂ
ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳುಿತಾು ಬಂದಿದಾಿರೆ. ವನಯಜೋವಿ ಛಾಯಾಗಿಹಣದ ಜೆೊತೆಗೆ ಹಾವುಗಳನುೂ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನುೂ ಸಕ್ಲಿಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ರುರುವ ಸುಹಾಸ್
ರವರು ತಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನುೂ ನಮಮಂದಿಗೆ ಈ ರಿೋತ್ರಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆೊಂಡರು.
“ಮದಲಿನಂದಲ್ೊ ನನಗೆ ಬೆೋರೆ ಮ್ಕಾಳಂತೆ ಸ್ಾಧ್ಾರಣವಾದ

ಟುವಿಾಹಕ್ಲಾ

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಅಭಿರುಚಿಗಳರಲಿಲ್ಾ. ನನಗೆ ಚಿಕಾ ವಯಸಿಸನಂದಲ್ೊ ಪಾಿಣಿ,
ಪಕ್ಷಿ, ಕ್ಲಿಮಿ ಕ್ಲೋಟಗಳ ಬಗೆೆ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ಲು ಮ್ತುು ಪಿೋತ್ರ.
ಶ್ಕಾರಿಪುರ ಪಶ್ಚಮ್ ಘಟಟದ ತಪೆಲಿನಲಿಾದುಿದರಿಂದ ಸಣಣ ಪುಟಟ
ಪಾಿಣಿಗಳು

ಆಗಾಗೆಯ

ಮ್ನೆಯಳಕೆಾ

ಬರುವುದು

ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿತುು. ಆ ಪಾಿಣಿಗಳನುೂ ಮ್ನೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗೆ
ಓಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲ್ೊ ನನೂ ಕೆಲ್ಸವೆೋ ಆಗಿತುು.

ನನೂ

ಛಾಯಾಗಿಹಣದ

ತರಗತ್ರಯಲಿಾದಾಿಗ

ನನೂ

ಉಡುಗೆೊರೆಯಾಗಿ

ಕೆೊಟಟ

ಶುರುವಾಯಿತು.

© ಕಾಡುನಾಡು

ಪಯಣ
ತಂದೆಯ
ಯಶ್ಕಾ

ನಾನು

೬ನೆಯ

ಸ್ೊೋಹತರೆೊಬಬರು
ಕಾಯಮ್ಮರಾದಿಂದ
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ವಿದಾಯಭಾಯಸಕಾಾಗಿ ಶ್ಕಾರಿಪುರ, ಕೊಗ್ಷ, ಶ್ವಮಗೆ, ಮ್ಮೈಸೊರು ಈ ಎಲ್ಾಾ ಕಡೆ ಇದಾಿಗ ಹೆೋಗೆ ನಾವು ಇರುವ ಜಾಗ ಹಾಗು ಸುತು ಮ್ುತುಲಿನ
ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಸನ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಬಿೋರುತುದೆ ಎನುೂವುದನುೂ ಗಮ್ನಸುತಾು ಬಂದೆ. ಮ್ಮೈಸೊರಿನಲಿಾ ಒಮ್ಮಮ ಸ್ೊೋಕ್ ಶ್ಾಯಮ್ ರವರನುೂ
ಭೆೋಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಲಾತು. ಅವರು ಹಾವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ರಿೋತ್ರಯನುೂ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಪೆಿೋರಿತಗೆೊಂಡೆ.

ಇದಾದ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆೆ ನನೂ ಆಸಕ್ಲು ಹೆಚ್ುಚತಾು ಹೆೊೋಯಿತು. ಸಿಕಾ ಸಿಕಾ ಮ್ೊಲ್ಗಳಂದ ಹಾವುಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುಚ ಹೆಚ್ುಚ ತ್ರಳದುಕೆೊಳಿಲ್ು
ಪಾಿರಂಭಿಸಿದೆ. ೨೦೧೧ರಲಿಾ ನಾನು ಮದಲ್ನೆೋ ಬಾರಿಗೆ ಹಾವಂದನುೂ (ಆಲಿವ್ ಬೆನೊಣೆಹಾವು) ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ನನೂ ಗೆಳೆಯ ನತ್ರನ್
ಆರಂಭಿಕ ಸೊೂತ್ರಷ ಎಂದರೆ ತಪಾೆಗಲ್ಾರದು. ಅಲಿಾಂದ ನನೂ ಹಾವು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾಯಷ ಶುರುವಾಯಿತು.

ದಿನಕೆಾ ೧ರಿಂದ೨ ಹಾವುಗಳಂದ

ಶುರುವಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿಾ ದಿನವಂದಕೆಾ ೧೦ರಿಂದ೧೫ ಹಾವುಗಳನುೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದೆಿೋನೆ.
೨೦೦೬ರಲಿಾ ಪದವಿ ಮ್ುಗಿಸಿ ಬೆಂಗಳೊರಿಗೆ ಬಂದು ಇನೆೊೂೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ೆೆ ಸ್ೆೋರಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ೆಕಾಾನಕ್ ಸಿಟ್ಟ ಆವರಣದಲಿಾದುಿದರಿಂದ ಅಲಿಾ
ಹಾವುಗಳು ಜಾಸಿು. ಇದೆೋ ಆವರಣದಲಿಾ ನಾನು ಸುಮಾರು ೫೦೦ ರಿಂದ ೬೦೦ ಹಾವುಗಳನುೂ ರಕ್ಷಿಸಿದೆಿೋನೆ. ನನಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗದ ಹಾವನುೂ
ಮ್ುಟುಟವ ಸ್ಾಹಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಾ. ಒಂದೆೋ ಜಾತ್ರಯ ಹಾವನುೂ ನಾವು ಹಲ್ವಾರು ಬಣಣಗಳಲಿಾ ಕಾಣಬಹುದು.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ಈ ಹಾವುಗಳು ಕಾಡಿನಲಿಾ ಹೆೋಗೆ ಜೋವಿಸುತುವೆ ಎಂದು ನೆೊೋಡುವ ಆಸ್ೆ ಹೆಚ್ಾಚಯಿತು. ೨೦೦೬ ರಲಿಾ ಮದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಚ್ಂದನ ತೆೊೋಡು ಕಾಡಿಗೆ
ಹೆೊೋದೆ. ೫ – ೬ ದಿನ ಕಾಡಿನಲ್ೆಾೋ ಕಳೆದೆ. ಅಲಿಾ ಕಂಡ ಒಂದು ಕೆೋರೆ ಹಾವಿನ ಮ್ರಿಯನುೂ ನಾನು ಇಂದಿಗೊ ಮ್ರೆಯಲ್ು ಸ್ಾಧಯವಿಲ್ಾ.
ಹಾವಿನ ಬಗೆೆ ರ್ನರಲಿಾರುವ ಅತ್ರೋವ ಭಯ ಹೆೊೋಗಲ್ಾಡಿಸಲ್ು ಛಾಯಾಗಿಹಣದ ಹಾದಿ ಹಡಿದೆ. ಸ್ಾಮಾಜಕ ಜಾಲ್ತಾಣದಲಿಾ ಛಾಯಾಚಿತಿಗಳನುೂ
ಪಿಕಟ್ಟಸಲ್ು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾವಿನ ಬಗೆೆ ಆಸಕ್ಲುಯುಳಿ ಹಲ್ವಾರು ರ್ನರ ಪರಿಚ್ಯವಾಯಿತು.
ಉಬುಬ ಮ್ೊಗಿನ ಮ್ಂಡಲ್ದ ಹಾವು
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೨೦೧೧ರಲಿಾ ಚಿಕಾಮ್ಗಳೊರಿನ ಕೆೊಗೆೆರೆ ಎಂಬ ಊರಿಗೆ ಹೆೊೋಗಿದೆಿ. ಅಲಿಾ ೮-೯ ಅಂಗುಲ್ ಉದಿವಿದಿ ಹಸಿರು ಹಾವಂದನುೂ ಹಡಿದು ಗಿಡದ ಮ್ಮೋಲ್ೆ
ಬಿಟೆಟ ಮ್ತುು ಅದರ ಛಾಯಾಚಿತಿಗಳನುೂ ತೆಗೆದೆ. ನನೂ ಗೆಳೆಯರೆೊಬಬರು ಈ ಛಾಯಾಚಿತಿವನುೂ ನೆೊೋಡಿ ಅದನುೂ ನಾಯರ್ನಲ್ ಜಯೋಗಾಿಫಿಕ್ ಗೆ
ಅಪ್ಾೋಡ್ ಮಾಡಲ್ು ಒತಾುಯಿಸಿದರು. ೩ ತ್ರಂಗಳ ನಂತರ ಆ ಛಾಯಾಚಿತಿಕೆಾ ನಾಯರ್ನಲ್ ಜಯೋಗಾಿಫಿಕ್ ನಂದ ‘೨೦೧೧ರ ಅತುಯತುಮ್ ವಾಲ್
ಪೆೋಪರ್’ ಎಂಬ ಪಿಶಸಿು ದೆೊರೆಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಫೆೋಸುಬಕ್ ನಲಿಾ ನನೂ ಹೆಸರು ಪಿಸಿದಿಧಯಾಗತೆೊಡಗಿತು. ನಾಯರ್ನಲ್ ಜಯೋಗಾಿಫಿಕ್ ನಂದ

ನನಗೆ ಒಟಾಟರೆ ೪ ಪಿಶಸಿುಗಳು ದೆೊರತ್ರವೆ. ‘ರ್ಂಗಲ್ ಡಾಿಾಗನ್’ ಎಂಬ ಜಾಲ್ತಾಣದ ವತ್ರಯಿಂದ ಸಹ ನನಗೆೊಂದು ಪಿಶಸಿು ದೆೊರಕ್ಲದೆ.
ಕೆಲ್ಸದ ದೆಸ್ೆಯಿಂದ ಜಾಸಿು ಕಾಡಿಗೆ ಹೆೊೋಗಲ್ು ಆಗಾು ಇರಲಿಲ್ಾ, ಹೋಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟೆಟ. ಇದಕೆಾ ನನೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಒಳೆಿಯ
ಬೆಂಬಲ್ವೂ ದೆೊರೆಯಿತು.

© ಕಾಡುನಾಡು
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ರ್ನರಲಿಾ ವನಯಜೋವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಹೆಚಿಚಸುವ ಉದೆಿೋಶದಿಂದ
ವಕ್ಷ ಶ್ಾಪ್ ಗಳನುೂ ಆಯೋಜಸಲ್ು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ
ವಕ್ಷ

ಶ್ಾಪ್

ಗಳಲಿಾ

ನಾನು

೨

ವಿರ್ಯಗಳ

ಬಗೆೆ

ಕೆೋಂದಿಿೋಕರಿಸುತೆುೋನೆ. ಮದಲಿಗೆ ವನಯಜೋವಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು
ಮ್ತುು ಎರಡನೆಯದು ಛಾಯಾಗಿಹಣ. ಪಟಟಣದ ರ್ನರಿಗೆ
ವನಯಜೋವಿಗಳ ಬಗೆೆ ತ್ರಳುವಳಕೆ ಮ್ೊಡಿಸುವುದೆೋ ನನೂ ಗುರಿ.
ನಾನು ಆಯೋಜಸುತ್ರುದಿ ವನಯ ಜೋವಿ ಶ್ಬಿರಗಳು ಬಹಳರ್ುಟ
ಯಶಸಸನುೂ ಕಾಣತೆೊಡಗಿತು.
ನಂತರ ನಾನು ಕಾಲ್ೆೋರ್ು ವಿಧ್ಾಯರ್ಥಷಗಳಲಿಾ ವನಯಜೋವಿಗಳ
ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಮ್ೊಡಿಸಲ್ು ವಿಧ್ಾಯರ್ಥಷಗಳಗೆ ವನಯಜೋವನದ
ನೆೈತ್ರಕತೆ ಹಾಗು ಛಾಯಾಗಿಹಣದ ಬಗೆೆ ತರಬೆೋತ್ರ ನೋಡಲ್ು
ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ನಾನು ೫೦೦ ರಿಂದ ೬೦೦
ಕಾಲ್ೆೋರ್ು ವಿಧ್ಾಯರ್ಥಷಗಳಗೆ ತರಬೆೋತ್ರ ನೋಡಿದೆಿೋನೆ. ಕನಾಷಟಕ
ಸಕಾಷರದ

‘ಯುವ

ಸಬಲಿೋಕರಣ

ಮ್ತುು

ಕ್ಲಿೋಡಾ

ಇಲ್ಾಖೆಗೆ’ (Department of Youth Empowerment and
Sports)

೨

ಛಾಯಾಗಿಹಣದ

ವಕ್ಷ

ವಾಲ್ಂಟ್ಟೋರ್

ಟೆೈನಂಗ್

ಶ್ಾಪ್

ಗಳನುೂ

ಮಾಡಿದೆಿೋನೆ.
೨೦೧೩ರಲಿಾ
(Volunteer

Training

Program)

ಮ್ತುು

ಪ್ಿೋಗಾಿಮ್
೨೦೧೪ರಲಿಾ

ನಾಚ್ುರಲಿಸ್ಟ ಟೆೈನಂಗ್ ಪ್ಿೋಗಾಿಮ್ (Naturalist Training
Program)

ಮಾಡಿ

ಕೆೊೋರಮ್ಂಗಲ್ದಲಿಾರುವ
ಚ್ಲ್ನಚಿತಿ

ಮ್ುಗಿಸಿದೆ.
ಕ್ಲಿಯೋ

ತಯಾರಿಕೆಯಲಿಾ

ವಾಯಲಿ

ಇತ್ರುೋಚಿಗೆ
ಕಾಲ್ೆೋಜನಲಿಾ

ಡಿಪ್ಾೋಮಾ

ಮಾಡಿ

ಮ್ುಗಿಸಿದೆಿೋನೆ.
ನಸಗಷವಾದಿಯಾದ ಶ್ಿೋ ಶರತ್

ಚ್ಂಪಾಟ್ಟಯವರು ನನೂ

ಪೆಿೋರಣೆ ಹಾಗು ಗುರುಗಳು. ಇವರ ಮಾಗಷದಶಷನ ನನೂನುೂ
ಸದಾ ಪೆಿೋರೆೋಪಸುತುದೆ.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ದೆೊಡಡ ಕಣಿಣನ ಕಂಚ್ುಬೆನೂನ ಮ್ರದ ಹಾವು
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ನಂತರದ ದಿನಗಳಲಿಾ ಹೆೊನಾೂವರ ಅರಣಯ ಇಲ್ಾಖೆಯ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಶ್ಿೋ ವಸಂತ್ ರೆಡಿಡಯವರ ಮಾಗಷದಶಷನದಲಿಾ ಹೆೊನಾೂವರದ ಅರಣಯ ಇಲ್ಾಖೆಗೆ
‘ನಮಾಮಿ ಅರಣಯಕ’ ಎಂಬ ಸ್ಾಕ್ಷಾಚಿತಿವಂದನುೂ ಚಿತ್ರಿೋಕರಿಸಿದೆ. ಅದು ೨೦೧೭ರಲಿಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಹೆೊನಾೂವರದ ಅರಣಯ ಇಲ್ಾಖೆ
ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ವಕ್ಷ ಶ್ಾಪ್ ಗಳನುೂ ಮಾಡಲ್ು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ (DSLR), ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶ ಟ್ (Point and Shoot) ಮ್ತುು
ಸ್ೆಲ್ ಫೋನ್ (Cell Phone) ಕಾಯಮ್ಮರಾಗಳಲಿಾ ಛಾಯಾಗಿಹಣ ಮಾಡುವುದನುೂ ಹೆೋಳಕೆೊಡಲ್ಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೆೊನಾೂವರದ ವಿಭಾಗಕೆಾ ಸಿಂಗಳೋಕಗಳ
ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಾಕ್ಷಾಚಿತಿವನುೂ ತಯಾರಿಸಿದೆಿೋನೆ. ಮದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಚಿತಿದ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿಯೊ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದೆಿೋನೆ. ಇದು ರ್ನವರಿ
೨೦೧೯ರಲಿಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇಷೆಟೋ ಅಲ್ಾದೆ ‘ವೆೈಲ್ಡ ಕನಾಷಟಕ’ ತಂಡದೆೊಂದಿಗೆ ‘ಡಾಯನಸಂಗ್ ಫಾಿಗ್’ ಸ್ಾಕ್ಷಾಚಿತಿದಲ್ೊಾ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದೆಿೋನೆ.
ಪಿಸುುತ ಇನೊೂ ಕೆಲ್ವು ಸ್ಾಕ್ಷಾಚಿತಿಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಕೆಲ್ಸ ನಡೆಯುತ್ರುದೆ.
ಕಂಚ್ುಬೆನೂನ ಹಾವು
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ಮ್ುಂದಿನ ಪೋಳಗೆಗೆ ನಾನು ಹೆೋಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಟದೆ. ಪಿಕೃತ್ರಯ ವಿರ್ಯದಲಿಾ ರ್ವಾಬಾಿರರಾಗಿರಿ. ಬಲ್ವಂತವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುೂ ನಮ್ಮ
ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಹೆೋರಿಕೆೊಳಿಬೆೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಥಷವಾಗದಿನುೂ ಬಲ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ು ಹೆೊೋದಾಗಲ್ೆೋ ತೆೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಾಚಗುವುದು. ವನಯಜೋವಿ
ಛಾಯಾಗಿಹಣವನುೂ ಕೆೋವಲ್ ಸ್ಾಮಾಜಕ ಜಾಲ್ತಾಣಗಳಲಿಾ ಪಿಶಂಸ್ೆ ಪಡೆಯಲ್ು ಮಾತಿ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಬೆೋಡ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ
ಏನಾದರೆೊಂದು ಕೆೊಡುಗೆ ನೋಡುವ ನಟ್ಟಟನಲಿಾ ಛಾಯಾಗಿಹಣವನುೂ ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳುಿವುದು ಒಳೆಿಯದು. ಕಾಡಿನಲಿಾ ಪಾಾಸಿಟಕ್ ಬಳಕೆ ಯಾವುದೆೋ
ಕಾರಣಕೊಾ ಮಾಡುವುದು ಬೆೋಡ. ಪಾಿಣಿಗಳನುೂ ಪಿೋತ್ರಸುವ ಮ್ನಸುಸ ಬೆಳೆಸಿಕೆೊಳೆೊ ಿೋಣ.
ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಳದಿರುವಂತೆ ಹಲ್ವಾರು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಳದುಹೆೊೋಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ರ್ನರಲಿಾ ಅರಿವು ಮ್ೊಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ
ಮ್ುಖಯ. ನಮ್ಮ ಅರಣಯ ಇಲ್ಾಖೆ ಈ ನಟ್ಟಟನಲಿಾ ಬಹಳ ಒಳೆಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನುೂ ಮಾಡುತ್ರುದೆ. ಇಲ್ಾಖೆಯ ವತ್ರಯಿಂದ ಸೆಳೋಯರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗೆೆ ಶ್ಕ್ಷಣ
ನೋಡಲ್ಾಗುತ್ರುದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಳೋಯರಿಂದ ಅರಣಯ ಭೊಮಿಯ ಅತ್ರಕಿಮ್ಣ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತುದೆ.
© ಕಾಡುನಾಡು

೧೦
೧೯

ಈಗಾಗಲ್ೆೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಘಂಟೆ ಜೆೊೋರಾಗಿ ಕೆೋಳಬರುತ್ರುದೆ. ಪಾಿಕೃತ್ರಕ ಅನಾಹುತಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕೆಾ ಹೆಚ್ುಚತ್ರುವೆ. ಸೊಕಮ ಪಾಿಣಿಗಳು
ಹೆಚ್ುಚತ್ರುರುವ ಮಾಲಿನಯಕೆಾ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಳಿಲ್ಾಗದೆ ಅಳವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ನೊಕಲ್ೆಡುತ್ರುವೆ. ಹೋಗೆೋ ಮ್ುಂದುವರಿದರೆ ಶುದಧ ಗಾಳಗೊ ಹಣ
ತೆರಬೆೋಕಾದಿೋತು. ಪಿಕೃತ್ರಯು ತನೂದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲಿಾ ಹೆೊೋರಾಡಿ ಮ್ರುಜೋವನ ಪಡೆಯಬಲ್ಾದು. ನಾವು ಅದಕೆಾ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡದೆ ಪರಿಸರ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುೂ ಪೂಣಷ ಮ್ನಸಿಸನಂದ ಮಾಡೆೊೋಣ.”
ಮ್ಲ್ಬಾರ್ ಜಾರು ಕಪೆೆ

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಇರುವೆ

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಸುಹಾಸ್ ರವರ ಮುಂದನ ಯೇಜನೆಗಳಿಗ್ೆ ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡದ ವತ್ತಯಂದ ಶುಭ
ಹಾರೆೈಸುತೆಿೇವೆ.
© ಕಾಡುನಾಡು

ಸಂದಶಷಕರು — ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್
ಬರಹ - ದಿೋಪಾ ರಾವ್

೧೯

ಹಪಾೆಟೆ ಹಾವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

ಬೆಕ್ಲಾನ ಹಾವು

© ಸುಹಾಸ್ ಪೆಿೋಮ್ ಕುಮಾರ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೨೦

ಮ್ಲ್ೆ ನೆಲ್ಗುಬಿಬ
ಕಾಯನನ್ ೭೦ಡಿ
೧/೧೨೫೦
ಎಫ್/೫
೨೫೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೨೪೮ ಎಮ್ಎಮ್

© ಸುಮ್ಂತ್ ರಾಘವೆೋಂದಿ

ಚಿಟ್ೆೆ
ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೩೦೦
೧/೧೨೫೦
ಎಫ್/೬.೩
೩೨೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೪೨೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ಸುಮ್ಂತ್ ರಾಘವೆೋಂದಿ

ಕೊೇತ್ತ ಕುಟುಂಬ
ಕಾಯನನ್ ೭ಡ್ ಮಾಕ್ಷ ೨
೧/೩೨೦
ಎಫ್/೮
೫೦೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೨೪೮ ಎಮ್ಎಮ್

© ಸುಮ್ಂತ್ ರಾಘವೆೋಂದಿ

ಸುಮಂತ್ ರಾಘವೆೇಂದರ
© ಕಾಡುನಾಡು

೨೨

ಉಡ

ಉದದ ಬಾಲದ ಅಗಲ ಕೊಕ್ಕಿಗ

ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೮೧೦
ಮಾನುಯಅಲ್
ಎಫ್/೫.೬
ಸ್ೆಂಟರ್ ವೆೈಟೆಡ್
-೧/೩ ಇವಿ
೨೦೦-೫೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೬೦೦
ಎಫ್/೫.೬
೧/೩೨೦
೫೦೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೮೦-೪೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ರೆೊೋಹತ್ ನಯಾಲ್

© ರಾಹುಲ್ ತಾರಾನಾಥ್
© ರೆೊೋಹತ್ ನಯಾಲ್

ಟಿಬೆೇಟಿಯನ್ ಹಿಮಕೊೇಳಿ
ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೬೦೦
ಎಫ್/೫.೬
೧/೨೦೦
೬೪೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೮೦-೪೦೦ ಎಮ್ಎಮ್
© ಕಾಡುನಾಡು

೨೩

ಹಿಮಾಲಯದ ಮೊನಲ್
ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೬೦೦
ಎಫ್/೫.೬
೧/೮೦೦
೩೨೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೮೦-೪೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ರೆೊೋಹತ್ ನಯಾಲ್

ರೊೇಹಿತ್ ನಯಾಲ್
© ಕಾಡುನಾಡು

೨೪

ಕಂದು ತಲೆಯ ಮಂಚುಳಿಿ
ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೫೦೦
ಎಫ್/೫.೬
೧/೨೦೦
೬೪೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೫೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ಶಶಿಧರ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್

ಸಂಹ
ನಕೆೊನ್ ಡಿ ೫೦೦
ಎಫ್/೯
೧/೮೦೦
೫೦೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೨೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ಶಶಿಧರ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೨೫

ಆಫ್ರರಕಾ ಆನೆ
ನಕೆೊೋನ್ ಡಿ ೫೦೦
ಎಫ್/೬.೩
೧/೬೪೦
೬೪೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೮೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ಶಶಿಧರ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್

ಶಶಿಧರ್ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೨೬

ದಾಸ ಕೊಕಿರೆ
ಕಾಯನನ್ ೫ ಡಿ ಮಾಕ್ಷ ೨
೧/೮೦೦
ಎಫ್/೪
೨೦೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೬೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ಮನೋಹರ್ ನಾಯಕ್

ಹೆಜ್ಾಾಲೆೆ
ಕಾಯನನ್ ೫ ಡಿ ಮಾಕ್ಷ ೨
೧/೫೦೦೦
ಎಫ್/೪
೪೦೦ ಐ.ಎಸ್.ಓ
೬೦೦ ಎಮ್ಎಮ್

© ಮನೋಹರ್ ನಾಯಕ್

© ಕಾಡುನಾಡು

೨೭

ಸಿಂಗಳೋಕ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ೊೋಹತರನುೂ ಈ ಹೆಸರಿನಂದ ಅಣುಕ್ಲಸುತ್ರುದುಿದು ನೆನಪಾಗುತುದೆ. ಇದರಥಷ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೆೊೋತ್ರ
ಎಂದಷೆಟೋ ಗೆೊತ್ರುತುು. ಆದರೆ ಇದೆೊಂದು ವಿಶ್ೆೋರ್ ಬಗೆಯ ಕೆೊೋತ್ರ ಎಂದು ತ್ರಳದಿರಲಿಲ್ಾ. ಸಿಂಗ ಎಂದರೆ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಗೆೊತ್ರುರಲಿಲ್ಾ.
ಸಿಂಗಳೋಕಗಳು ಪಶ್ಚಮ್ ಘಟಟಗಳ ದಟಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲಿಾ ಕಂಡುಬರುತುವೆ. ಕನಾಷಟಕದ ಉತುರಕನೂಡ ಜಲ್ೆಾಯ, ಹೆೊನಾೂವರ ತಾಲ್ೊಾಕ್ಲನಲಿಾರುವ
ಗೆೋರುಸ್ೆೊಪೆ ಕಾಡಿನಲಿಾ ಈ ಸಿಂಗಳೋಕಗಳನುೂ ನಾವು ಹೆಚ್ುಚ ಸಂಖೆಯಯಲಿಾ ಕಾಣಬಹುದು. ಗೆೋರುಸ್ೆೊಪೆ ಪಿದೆೋಶವು ಜೆೊೋಗ ರ್ಲ್ಪಾತಕೊಾ
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಗಳೋಕಗಳು ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ೧.೫ - ೨ ಅಡಿ ಎತುರವಿರುತುವೆ ಮ್ತುು ೧ - ೨ ಅಡಿ ಉದಿದ ಬಾಲ್ವನುೂ ಹೆೊಂದಿರುತುವೆ. ಅವುಗಳು
ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ೨ ರಿಂದ ೧೦ ಕೆಜಗಳರ್ುಟ ತೊಕವಿರುತುವೆ. ಇವುಗಳ ದೆೋಹವು ಉದಿನೆಯ, ಕಪುೆ ಕೊದಲ್ನುೂ ಮ್ತುು ಮ್ುಖದ ಸುತುಲ್ೊ ಬಿಳಯ
ಕೊದಲ್ನುೂ ಹೆೊಂದಿರುತುದೆ. ಈ ಕೆೊೋತ್ರಗಳ ಬಾಲ್ದಲಿಾ ಸಿಂಹದ ಬಾಲ್ದಂತಹ ಕುಚಿಚರುತುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಗಾ ಭಾಷೆಯಲಿಾ ಇವುಗಳನುೂ Lion
Tailed Macaque (ಸಿಂಹ ಬಾಲ್ದ ಕೆೊೋತ್ರ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಾಗುತುದೆ.
ಇವುಗಳ ಆಹಾರವು ಹಣುಣಗಳು, ಬಿೋರ್ಗಳು, ಎಲ್ೆಗಳು ಮ್ತುು ಕ್ಲೋಟಗಳನುೂ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತುದೆ. ೧೦ ರಿಂದ ೨೦ ಸಿಂಗಳೋಕಗಳು ಒಂದು

ಗುಂಪಾಗಿ ಒಟ್ಟಟಗೆ ಜೋವಿಸುತುವೆ. ಈ ಗುಂಪನಲಿಾ ಗಂಡಿಗಿಂತ ಹೆಣುಣ ಸಿಂಗಳೋಕಗಳ ಸಂಖೆಯಯೋ ಹೆಚ್ುಚ. ಇವು ಎತುರದ ಮ್ರಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಹೆಚ್ುಚ
ಸಮ್ಯ ಕಳೆಯುತುವೆ.
ಈ ಸಿಂಗಳೋಕಗಳ ಸಂಖೆಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆಾ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗುತ್ರುದೆ. ಇದಕೆಾ ಕಾರಣಗಳು ಹಲ್ವಾರು. ಕಟ್ಟಟಗೆ, ಕೃಷ್ಟ ಮ್ತುು ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ವಾಯಪಕವಾದ
ಅರಣಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಕೆೋವಲ್ ೧% ಮ್ೊಲ್ ಆವಾಸಸ್ಾೆನವು ಇಂದು ಉಳದುಕೆೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎತುರದ ಮ್ರಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಇವುಗಳ
ಅಸಿುತಾಕೆಾ ಕುತುು ಬಂದಿದೆ. ಇಷೆಟೋ ಅಲ್ಾದೆೋ ಇವುಗಳನುೂ ಬೆೋಟೆಯಾಡಿಯೊ ಸಹ ಕೆೊಲ್ಾಲ್ಾಗುತುದೆ.
© ಕಾಡುನಾಡು
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© ಕಾಡುನಾಡು

೨೯

ಸಿಂಗಳೋಕಗಳ
ಇವುಗಳನುೂ

ಸಂಖೆಯ

ಈಗ

ಬಹಳರ್ುಟ

ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾರುವ

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ

ಪಾಿಣಿಗಳೆಂದು

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್

ಗುರುತ್ರಸಲ್ಾಗಿದೆ.

ಆದಿರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳ ಮ್ುಖಯ. ಹೋಗಾಗಿ ಶ್ರಸಿ ಮ್ತುು
ಗೆೋರುಸ್ೆೊಪೆ

ಪಿದೆೋಶಗಳನುೂ

ಅಘನಾಶ್ನ

ಸಿಂಗಳೋಕ

ಸಂರಕ್ಷಣಾ

ಕೆೋಂದಿವನಾೂಗಿ ಘೊೋಷ್ಟಸಲ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೆೋಂದಿದ ವಿಸಿುೋಣಷ ಒಟುಟ

೩೦೦ ಚ್ದರ ಕ್ಲ.ಮಿೋ ಗಳು. ಈ ಪಿದೆೋಶವು ಬಹಳರ್ುಟ ರ್ನಸಂಖೆಯಯಿಂದ
ಕೊಡಿದುಿ

ಇವರು

ಜೋವನಾಧ್ಾರಕಾಾಗಿ

ಅರಣಯ

ಉತೆನೂಗಳ

ಮ್ಮೋಲ್ೆ

ಅವಲ್ಂಬಿತವಾಗಿದಾಿರೆ. ಕೃಷ್ಟ ಭೊಮಿಗಳ ವಿಸುರಣೆ ಮ್ತ್ರುತರ ಮ್ನುರ್ಯರ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಂದಾಗಿ ಅಘನಾಶ್ನ ಕಣಿವೆಯ ಕಾಡುಗಳಲಿಾ ಸ್ಾಕರ್ುಟ ಶ್ಾಶಾತ
ಬದಲ್ಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇನುೂ ಮ್ುಂದಾದರೊ ಸಕಾಷರ ಹಾಗು ರ್ನ ಸ್ಾಮಾನಯರು ಕೆೈ ಗೊಡಿಸಿ ಈ
ಅಪರೊಪದ ಕೆೊೋತ್ರ ಸಂತಾನವನುೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೆೋಕು.

© ಕಾಡುನಾಡು

ಮೂಲಬರಹ — ದೇಪಾ ರಾವ್

೩೦

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್

ನನೂ ಹೆಸರು ‘ನೋರು ಕಾಗೆ’ ನನೂನುೂ ಆಂಗಾ ಬಾಷೆಯಲಿಾ ‘ಕಾಮಷರಾಂಟ್ (Cormorant)’ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾುರೆ. ನಾನು ಈ ನಗರದ ಬಹುತೆೋಕ
ಕೆರೆಗಳಲಿಾ ಇರುತೆುೋನೆ. ನನೂನುೂ ಒಳೆಿಯ ಮಿೋನುಗಾರ/ಮಿೋನುಗಾತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾುರೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆೊಗಳಕೆಯೋ ನನೂ ಪೂವಷರ್ರಿಗೆ
ತೆೊಂದರೆಯಾಗಿತುು. ವಿದೆೋಶದಲಿಾ ನನೂ ಪೂವಿಷಕರನುೂ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಟ ಮಿೋನು ಹಡಿಯಲ್ು ನೋರಿನಲಿಾ ಬಿಟುಟ, ಮಿೋನು ಹಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ದಾರದಿಂದೆಳೆದು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಮಿೋನನುೂ ಕಸಿದುಕೆೊಳುಿತ್ರುದಿರು. ಪಕ್ಷಿ ಪೆಿೋಮಿಗಳ ವಿರೆೊೋಧದಿಂದ ಹೆೋಗೆೊೋ ಈ ಕೃತಯ ನಂತ್ರತು. ನನೂ

ಪೂವಿಷಕರ ವಿರ್ಯ ಬಿಡಿ. ಪಕ್ಷಿ ಪೆಿೋಮಿಗಳು ಹಾಗು ಛಾಯಾಗಾಿಹಕರು ನನೂನುೂ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಕ್ಲಾಯಂದು ತ್ರರಸಾರಿಸುತಾುರೆ.
ದಯವಿಟುಟ ನನೂನುೂ ತ್ರರಸಾರಿಸಬೆೋಡಿ. ಕಾರಣ, ನಾವುಗಳು ಇನುೂ ಮ್ುಂದೆ ಕಾಣಿಸುತೆುೋವೋ ಇಲ್ಾವೋ ಗೆೊತ್ರುಲ್ಾ!
ನನೂ ಗೆಳೆಯ ‘ಹೆಜಾಿಲ್ೆಷ’ (Pelican) ಈಗ ಕೆಲ್ವು ಕೆರೆಗಳಲಿಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ರುಲ್ಾ. ಕಾರಣ ಮಾನವನ ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನನೂ ಈ ಗೆಳೆಯರು
ಬೆೋರೆಡೆಗೆ ಹೆೊೋದರು, ಅಲ್ಾದೆೋ ನನೂ ಕೆಲ್ವು ಸಹಚ್ರರು ಕೊಡ ವಲ್ಸ್ೆ ಹೆೊೋದರು. ಆ ಕೆರೆಯಲಿಾ ಬಹಳರ್ುಟ ಇತರೆ ಚಿಕಾ ಚಿಕಾ ಗೆಳೆಯರು
ಬರುತ್ರುದಿರು. ಈಗ ನೋವುಗಳು ನೆೈಸಗಿಷಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮ್ರಗಿಡಗಳನುೂ ಕ್ಲತೆೊುಗೆದು ಕೃತಕ ಗಿಡಗಳನುೂ ನೆಟಟರೆ, ಆ ನನೂ ಪುಟಟ ಪುಟಟ ಗೆಳೆಯರು
ಹೆೋಗೆ ಬರುತಾುರೆ? ಇದರಿಂದ ಮ್ುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಾ ಈ ನಗರವನುೂ ಬಿಟುಟ ನಾನು ಕೊಡ ಹೆೊರಡಬಹುದು! ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ
ಆಹಾರದ ಕೆೊರತೆಯಾಗುತ್ರುದೆ.

ಆದಿರಿಂದ ನನೂನುೂ ತ್ರರಸಾರಿಸದೆ ನನೂ ಛಾಯಾಚಿತಿವನುೂ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಿ. ಮ್ುಂದೆೊಂದು ದಿನ ನನೂ ಛಾಯಾಚಿತಿವನುೂ ತೆೊೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಮ್ಕಾಳಗೆ/ಮ್ುಂದಿನ ಪೋಳಗೆಗೆ ನನೂ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಸಬಹುದು.
ಇಂತ್ರ ನಮ್ಮ ನೋರು ಕಾಗೆ
ಮೂಲಬರಹ — ಪ್ರಮೊೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಅಂಕದ್
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© ಭುವನ ಪಿವಿೋಣ್

© ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್
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ಬಣ್ಣದ ಚಿಟುೆಕೊೇಳಿ
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© ದಿೋಪಶ್ಿೋ ಕನಾಯಡಿ
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ಚಿರತೆ

ಹಾಲ್ಕ್ಲಾ

© ಭರತ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್

ಕೆಂಪ್ು ಮರಗುಬ್ಬಿ

© ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್ ಎನ್
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ಲ್ಂಗೊರ್

ಬಿಳಗಲ್ಾದ ಬಿೋಸಣಿಗೆನೆೊಣಹಡುಕ

© ವಸುಧಿೋಶ ಹೆಚ್

© ಉಮಾಶಂಕರ್ ಕೆೋಳತಾಯಾ

ರ್ುಟ್ಟಟನ ಗಿಡುಗ

© ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್ ಎನ್

© ಭರತ್ ಶ್ಿೋನವಾಸ್

© ಕಾಡುನಾಡು

© ಅವಿನಾಶ್ ಆರ್ ಎನ್
ನೋವೂ ಛಾಯಾಗಾಿಹಕರಾದಲಿಾ, ನೋವು ತೆಗೆದ ಚಿತಿ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಾ ಪಿಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇದೆ. 'ಕಾಡುನಾಡು' ಆಧ್ಾರಿತ ನಮ್ಮ
ಚಿತಿಗಳನುೂ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಮೋಲ್ ಮ್ುಖಾಂತರ ಕಳುಹಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಅಮ್ಮೋರಿಕಾದಲಿಾ ವಾರದ ಕೆೊನೆಗೆ ಬರುವ ಎರಡು ರಜಾ ದಿನಗಳಲಿಾ ಯಾರೆೊಬಬರೊ ಮ್ನೆಯಲಿಾರುವುದಿಲ್ಾ. ಎಲ್ಾರೊ ಗುಳೆೋ ಎದುಿ ಎಲಿಾಗಾದರೊ
ಹೆೊೋಗುವವರೆೋ. ಹಾಗಿದಿ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಆ ಎರಡು ದಿನಗಳಗೆ ಇನೊರಡು ದಿನಗಳು ಸ್ೆೋರಿದರೆ ‘ಲ್ಾಂಗ್ ವಿೋಕೆಂಡ್’, ಅವರಿಗೆ ಸುಗಿೆ. ಮ್ನೆ ವರ್ಯಷ. ಸ್ೆೈಕಲ್
ಆಗಲಿ, ದೆೊೋಣಿಯನಾೂಗಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ಏರಿಸಿಕೆೊಂಡು ಸಪರಿವಾರ ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೋಗುವುದೆೋ. ಅರೆ, ಅಮ್ಮೋರಿಕನಾೂಗಿರುವ ನಮ್ಮ
ಮ್ಕಾಳು ಇದಕೆಾ ಹೆೊರತಲ್ಾ. ‘ಎಲಿಾಗೆ ಹೆೊೋಗೆೊೋಣ? ಹವಾಯಿಗೆ ಹೆೊೋದರೆ ಹೆೋಗೆ?, ಹವಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ, ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿಾ ಸುತಾುಡುವ
ಜಾಗವಲ್ಾ, ಒಂದೆೋ ದಿನಕೆಾಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಖಚ್ುಷ ಮಾಡಿ ಊರಲಿಾ ಮ್ಂಗಳೊರು ದಶಷನ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಹಾಗಷೆಟೋ, ವಯತಾಯಸವೆೋನು?’.
ಹುಡುಕಾಟ ಮ್ುಂದುವರೆಯಿತು. ಪೆೋಟೆ ಪಟಟಣ ಬೆೋಡ, ಯೊನವಸಷಲ್ ಸುಟಡಿಯೋ ಬೆೋಡ, ಯೋಸ್ೆಮ್ಮೈಟ್ಟ ನೆೊೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಹತ್ರುರವಿದೊಿ
ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಾವಲ್ಾಾ, ಸಿಕೆೊಯ ರಾಷ್ಟಾೋಯ ವನಕೆಾ ಹೆೊೋಗಿಯೋ ಇಲ್ಾವಲ್ಾ!’, ಮ್ಗನೆಂದ. ಸವಾಷನುಮ್ತ, ಎಲ್ಾರೊ ಸಿಕೆೊಯಾ ರಾಷ್ಟಾೋಯ ವನಕೆಾ
ಹೆೊರಟುದು.
ಸಿಕೆೊಯದೆಿೋನು ವಿಶ್ೆೋರ್? ಮ್ರಗಳೆೋ? ದೆೈತಯ ಮ್ರಗಳೆೋ? ಮ್ುಯಿರ್ ವುಡ್ ನಲಿಾ ನೆೊೋಡಿದೆಿವಲ್ಾಾ, ಮ್ತ್ರುಲ್ೆಾೋನು? ಅದಕೆಾ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಂಡು
ವಿಮ್ಶ್ಷಸ್ೆೊೋಣ ಎಂದುಕೆೊಂಡೆೋ ಎಲ್ಾರೊ ಕಾರು ಏರಿದುಿ. ಕಾಯಲಿಫೋನಷಯಾದ ವೆಸ್ಟ ಹಲ್ಸ ನ ಮ್ನೆಯಿಂದ ಹೆೊರಟಾಗ ದಾರಿಯುದಿಕೊಾ
ಮದಮದಲ್ು ಬೆೊೋಳು ಗುಡೆಡಗಳು ಸಿಗುತುವೆ. ಇನೊೂ ಮ್ುಂದುವರಿದಂತೆ ರಸ್ೆುಯ ಎಡ ಬಲ್ಗಳಲಿಾ ಮ್ೊಕವಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ರುರುವ ಎಣೆಣ
ಗಾಣಗಳು ಸಿಗುತುವೆ. ಇನೊೂ ಮ್ುಂದೆ ಹೆೊೋದಂತೆ ಎಣೆಣ ಗಾಣಗಳ ಮ್ಧ್ೆಯ ಹಣುಣ ಹಂಪಲ್ುಗಳ ತೆೊೋಟವಂದು ಕಾಣಸಿಗುತುದೆ. ಮ್ತೊು ಮ್ುಂದೆ
ಹೆೊೋದಲಿಾ ಮ್ಮೈಲ್ುಗಟಟಲ್ೆ ವಿಸಿುೋಣಷದ ತೆೊೋಟಗಳೆೋ.

ಕಾಯಲಿಫೋನಷಯಾವನುೂ ಏಕೆ ‘ಗೆೊೋಲ್ಡನ್ ಸ್ೆಟೋಟ್’ ಎನುೂವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಈಗ

ಅಥಷವಾಯಿತು! ತೆೈಲ್ ನಕ್ಷೆೋಪ, ಸಮ್ೃದಧ ಹಣುಣ, ತರಕಾರಿಗಳು, ಇವಕ್ಲಾಂತ ಮಿೋರಿದ ಚಿನೂ ಬೆೋರಾವುದಿದೆ?
ಸಿಕೆೊಯ ಕಾಡು ಸಮಿೋಪಸುತ್ರುದಿಂತೆ ಎಡ ಬಲ್ಗಳಲಿಾ ಬರೆ ಕಾಂಡಗಳು ಸುಟುಟ ಕರಕಲ್ಾಗಿವೆ. ಕಾಡಿೆಚ್ುಚ ತನೂ ಕೆೊಳೆಿ ಹೆೊಡೆದಿರಬೆೋಕು.
ಮ್ುಂದುವರೆದು ರಾಷ್ಟಾೋಯ ವನ ಪಿವೆೋಶ್ಸುವಲಿಾ ಅಮ್ಮೋರಿಕಾದ ಸಂಪಿದಾಯವಾದ ನಗುಮ್ುಖದ ಸ್ಾಾಗತ. ಅವರಿಂದ ಕೆೊಂಡುಕೆೊಂಡ ಪಿವೆೋಶ
ಪತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಗಷೆಟೋ ಊಜಷತ. ಸಿಕೆೊಯಾದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಭಾಗಗಳನುೂ ನೆೊೋಡಲ್ು ಸಮ್ಯ ಸ್ಾಕಾಗದೆಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ
ಒಪೆಗೆಯೋ ಏನೆೊೋ. ನಮ್ಮ ಬಳಗ ಮಾತಿ ಒಂದೆೋ ಗುರಿಯಲಿಾ – ‘ರ್ಯಂಟ್ ಟ್ಟಿೋ ಟೆೈಲ್’ ನೆೊೋಡುವುದೆೊಂದೆೋ.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ಓ, ಆ ಎಂದು ನಾನು ಕಣಣರಳಸಲಿಲ್ಾ. ಮ್ುಯಿರ್ ವುಡ್ ನ
ಮ್ರಗಳನುೂ

ಆಗಲ್ೆೋ

ನೆೊೋಡಿದಿರಿಂದ

ಹೆಚಿಚನ

ಆಶಚಯಷವಾಗಲಿಲ್ಾ. ಮ್ುಂದುವರೆದು ವಾಹನ ನಲಿಾಸುವ
ಜಾಗಕೆಾ ಬಂದೆವು. ಅದೊ ಒಂದು ಸಣಣ ಗುಡಡ. ಅಲಿಾಂದ
ಇಳದು ಬರುವಾಗಲ್ೆೋ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡಿದುಿ ‘ಬಿೋಟಲ್ ರಾಕ್’.
ನಂತು ಸುತು ನೆೊೋಡಿದರೆ ಸಿಕೆೊಯಾದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೆೊೋಟ.
ಅಲಿಾಯೋ ಬಿದಿ ಒಂದು ಮ್ರದ ಬುಡೆಿ. ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿಗಳ
ಹಾಗು ಅವುಗಳ ಅಡಡಗಾತಿದ ವೆೈಪರಿೋತಯ ಬಿಂಬಿಸಲ್ು
ಒಂದು ಫೋಟೆೊೋ ತೆಗೆದೆ.
ಗುಡೆಡಯಿಂದ

ಕೆಳಗಿಳದು

ಸ್ೆೋರಿದುಿ

ವಸುು

ಸಂಗಿಹಾಲ್ಯವಿರುವಲಿಾಗೆ. ಇಲಿಾಂದಲ್ೆೋ ಸಿಕೆೊಯದ ಒಳಗೆ
© ಶಶ್ಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಿ

ನೆೊೋಡುವ ಜಾಗಗಳಗೆ ಸರದಿಯಂತೆ ಬಸ್ ಸ್ೆೋವೆ ಇದೆ.

ಇಲಿಾನ ಮ್ರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಕೆಲ್ವು ಮಾಹತ್ರ ಇಲಿಾಯೋ ದೆೊರೆತುದು. ಮ್ುಯಿರ್ ವುಡ್ ನ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಮ್ರಗಳು ದೆೈತಯವಾಗಿ ಎತುರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇಲಿಾಯವು ಗಾತಿದಲಿಾ ಅವುಗಳಗಿಂತ ಎಷೆೊಟೋ ಪಾಲ್ು ದೆೊಡಡವು. ಕೆಲ್ವಂದು ಮ್ರಗಳ ವಯಸುಸ ೩೫೦೦ ವರ್ಷಗಳಗಿಂತ ಹೆಚ್ುಚ. ಮ್ಳೆ,
ಬಿಸಿಲ್ು, ಬೆಂಕ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದಿರೆ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಮ್ರಗಳಗೆ ಒಳೆಿಯ ಪರಿಸರ. ಮ್ಳೆ. ಬಿಸಿಲ್ು ಸರಿ, ಆದರೆ ಬೆಂಕ್ಲ ಯಾಕೆೊೋ? ಅಪರೊಪಕೆೊಾಮ್ಮಮ ಬೆಂಕ್ಲ
ಬಿದಾಿಗ ಮ್ರದ ಬುಡದ ತರಗೆಲ್ೆ, ಕಸಕಡಿಡ ಸುಟುಟ ಮ್ರಗಳಗೆ ಒಳೆಿಯ ಗೆೊಬಬರವಾಗುತುದೆ. ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಅವಾಯಹತ ಮಾನವ ದಾಳ ಆದಾಗ

ಸಕಾಷರ ಎಚ್ೆಚತುುಕೆೊಂಡು ಕಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದೆೋ ಒಂದು ಪಡೆಯನುೂ ರಚಿಸಿತುು. ಪಿಥಮ್ ಪಡೆಯ ಫೋಟೆೊೋವನೊೂ ಇಲಿಾ ಪಿದಶ್ಷಸಿದಾಿರೆ.
ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮ್ಹಾ ವೃಕ್ಷಗಳ ಜಾಡಾದಿರಿಂದ (ರ್ಯಂಟ್ ಟ್ಟಿೋ ಟೆೈಲ್) ಬಸಿಸಗೆ ಕಾಯದೆ ಸಂಗಿಹಾಲ್ಯದ ಹತ್ರುರವೆೋ ಆರಂಭವಾದ ಜಾಡನುೂ
ಹಡಿದೆವು. ಜಾಡಿನುದಿಕೊಾ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ್ದ ಕಾಂಕ್ಲಿೋಟ್ ಹಾಸಿದ ದಾರಿ, ಎಡವಲಿಕೆಾ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಾ. ದಾರಿಯುದಿಕೊಾ ಕಾಣಸಿಗುವ ಮ್ರಗಳು
ನರ್ವಾಗಿಯೊ ದೆೈತಯವೆೋ, ಹತುು ಹದಿನೆೈದು ಮ್ಂದಿಕೆೈ ಹಡಿದು ಸುತುು ಕಟ್ಟಟದರೊ ಮ್ುಟಟಲ್ಾಗದ ಸುತುಳತೆ! ಹಾಗೆಯೋ ಗಮ್ನಕೆಾ ಬಂದುದು ಕೆಲ್ವು
ಮ್ರಗಳ ಕರತ್ರದ ಬುಡ, ಎಂದೆೊೋ ಬಿದಿ ಬೆಂಕ್ಲಯ ಫಲ್.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ಮ್ುಂದೆ

ಹೆೊೋದಂತೆ

ಒಂದು

ಕಡೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ

ಸೊಚ್ನೆ ಹಾಕ್ಲದಿರು – ‘ಇಲಿಾ ಪಿವೆೋಶ್ಸಬೆೋಡಿ, ಮ್ರಿ
ಮ್ರಗಳನುೂ ಸ್ಾಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ು ಬಿಟ್ಟಟದೆಿೋವೆ’
ಎಂದು.

ಇಷೆಟಲ್ಾಾ

ದೆೈತಯರನುೂ

ಕಂಡ

ಮ್ಮೋಲ್ೆ

ಮ್ಹಾ

ದೆೈತಯನನುೂ ಕಾಣದಿದಿರೆ? ಅದೆೋ ಪಿಪಂಚ್ದಲಿಾ ಅತ್ರೋ
ದೆೊಡಡ ಗಾತಿದ ಮ್ರ ‘ರ್ನರಲ್ ಶ್ೆಮ್ಷನ್’. ರ್ನರಲ್
ಶ್ೆಮ್ಷನ್ ಇದುಿದು ಒಂದು ಕಣಿವೆಯಲಿಾ. ಕಣಿವೆಗೆ
ಇಳಯುವುದೆೋ ತಾಿಸದಾಯಕ, ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ತೆು
ಏರುವುದು? ನಮ್ಮ ಪುಟಾಣಿ ಬಟಾಣಿ ಮ್ಕಾಳನುೂ
ಇರುವಲಿಾಯೋ ಬಿಟುಟ ನಾನು ನನೂ ಮ್ಗ ಕಣಿವೆಗೆ
ಇಳದೆವು. ದಾರಿ ಉದಿಕೊಾ ರ್ನರಲ್ ಶ್ೆಮ್ಷನ್ ನ
ಯಾವ ಎತುರಕೆಾ ನಾವು ತಲ್ುಪದೆಿೋವೆ ಎಂಬ ಮಾಹತ್ರ
ಸಚಿತಿವಾಗಿ

ದೆೊರೆಯುತ್ರುತುು.

ಕೆೊನೆಗೊ

ಕಣಿವೆ

ತಲ್ುಪ ಮ್ಹಾ ಮ್ರದ ಮ್ುಂದೆ ನಂತಾಗ ‘ಅಬಾಬ’
ಎಂದು ಬಾಯಿ ತೆರೆಯಲ್ೆೋ ಬೆೋಕು.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ಆ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಮ್ರವೆೋ ಭೊಮಿಯಲ್ೆಾಲ್ಾಾ ಅತ್ರೋ ಹೆಚ್ುಚ ಗಾತಿವುಳಿ ಮ್ರ, ೨೫೦೦ ವರ್ಷ ಹರಿಯ.
ಎತುರ, ಗಾತಿ, ನಲ್ುವು ಎಲ್ಾಾ ಗಂಭಿೋರ. ೨೭೪ ಅಡಿ ಎತುರ, ಬುಡದಲಿಾ ೧೦೨ ಅಡಿ ಸುತುಳತೆ,
ಸ್ಾಧ್ಾರಣ ೫೨೦೦೦ಘನ ಅಡಿ ಗಾತಿ. ಅದಕಾಾಗಿ ಈ ಮ್ರಕೆಾ ಅಮ್ಮೋರಿಕಾದ ಸ್ೆೋನಾಪತ್ರ ರ್ನರಲ್
ಶ್ೆಮ್ಷನ್ ನ ಹೆಸರನುೂ ಇಟ್ಟಟದಾಿರೆ. ಮಿಕಾ ಮ್ರಗಳೆಲ್ಾಾ ಶ್ೆಮ್ಷನನ ಸಹವತ್ರಷಗಳಷೆಟೋ. ಇಂತಹ
ಮ್ರವೂ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಸಂದೆೋಹವಿದಿರೆ ಇದನುೂ ನೆೊೋಡಿಯೋ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಬೆೋಕಷೆಟ.
ಈ ಮ್ರದ ಹಾಗು ಸಹವತ್ರಷಗಳ ಫೋಟೆೊೋ ತೆಗೆಯಲ್ು ಯತ್ರೂಸುವ ಬದಲ್ು ಚಿತು ಪಟಲ್ದಲಿಾ
ಅವುಗಳನುೂ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಸುಲ್ಭ.
ಸಿಕೆೊಯದಿಂದ ಮ್ನೆಗೆ ಮ್ರಳುವ ದಾರಿಯಲಿಾ ಅಲಿಾಯ ಕೃಷ್ಟ ಪದಧತ್ರ ನೆೊೋಡೆೊೋಣವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ
ವಿಸ್ಾಲಿಯ ಎಂಬಲಿಾ ರಾತ್ರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮ್ನೆಯಲಿಾ ಉಳದುಕೆೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ನೆನಸಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಾ.
ದಾರಿಯ ಯಾವ ತೆೊೋಟಕೆಾ ಹೆೊೋದರೊ ಅಲಿಾಯ ರೆೈತರ ಭೆೋಟ್ಟಯೋ ಆಗಲಿಲ್ಾ. ಕೆೋವಲ್ ಹೆೊರ
ದಶಷನ ಮಾಡಿ ಸಿಕೆೊಯಾದ ದೆೈತಯ ರ್ನರಲ್ುಗಳನೊೋ ಮ್ನಃ ಪಟಲ್ದಲಿಾ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭೆೋಟ್ಟ ಮಾಡಿ
ಮ್ನೆ ಸ್ೆೋರಿದೆವು.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ನೋವೂ ಚಿತಿಕಾರರಾದಲಿಾ, ನೋವು ಬರೆದ ಚಿತಿ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಾ ಪಿಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇದೆ. 'ಕಾಡುನಾಡು' ಆಧ್ಾರಿತ ಚಿತಿಗಳನುೂ ನಮ್ಗೆ
ಇಮ್ಮೋಲ್ ಮ್ುಖಾಂತರ ಕಳುಹಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com

೪೧

ಅವಿೂಯನು ಅವರು ಕೆೊಂದರಂತೆ
ಎರಡು ಪುಟಟ ಮ್ಕಾಳು ತಬಬಲಿಯಾದವಂತೆ
ಕೆೋಳಲ್ು ಎರ್ುಟ ದುಃಖಕರ
ಕಳೆದುಹೆೊೋಯಿತೆೋ ಹೃದಯದಿಂದ ಕನಕರ???

ಹಂದೆೊಮ್ಮಮ ರಕುಪಪಾಸಿ ರಕಾಸರಿದಿರಂತೆ
ಕೆೊಂದು ತ್ರನುೂವುದೆೊಂದೆೋ ಅವರ ಕಾಯಕವಂತೆ
ಈ ಕಥೆ ಕೆೋಳುವಾಗ ಜೆೊೋರಾಗಿ ನಗುವಂತಾಗಿದೆ
ಇಂದಿನ ನಮಮಳಗಿನ ರಕಾಸ ಹೆಚ್ುಚ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ
ನನೂ ಮ್ನೆ ಧವಂಸಿಸಿ ನನೂ ಮ್ನೆ ಕಟುಟವೆ
ನನೂ ಜೋವದ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಾ

ನಾನು ಸ್ಾಾರ್ಥಷ, ನನಗದರ ಬಗೆೆ ಹೆಮ್ಮಮ ಇದೆ
ಅಯಯೋ ಸ್ಾಾರ್ಥಷ! ತ್ರಳದುಕೆೊೋ ನನೂ ಮ್ನೆ ಹೆೊತ್ರು ಉರಿಯುವ ದಿನ ದೊರವಿಲ್ಾ
ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮ್ುಗಿಲ್ು ದಾಟ್ಟ ಬೆಳಗುತ್ರದೆ
ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನುೂ ಹುಡುಕ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲ ಸ್ಾಕಾಗಿದೆ
ಸಹಬಾಳೆಾ ಕೆೋವಲ್ ಪುಸುಕದಲಿಾನ ಅಕ್ಷರಗಳಲಿಾ ಮಾತಿ ಉಳದಿದೆ
ಅಕ್ಷರಗಳಲಿಾನ ವಿಚ್ಾರ ಧ್ಾರೆ ಯಾರಿಗೊ ಕಾಣದಂತೆ ಮ್ರೆಯಾಗಿದೆ
-ದಿೋಪಾ ರಾವ್

© ಕಾಡುನಾಡು

ನೋವೂ ಕವಿಗಳಾದಲಿಾ, ನೋವು ಬರೆದ ಕವನಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಾ ಪಿಕಟಣೆಯಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇದೆ. 'ಕಾಡುನಾಡು' ಆಧ್ಾರಿತ ನಮ್ಮ ಕವನಗಳನುೂ
ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಮೋಲ್ ಮ್ುಖಾಂತರ ಕಳುಹಸಿ. editor.kaadunaadu@gmail.com
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ಬಾಯಾರಿದ ಚಿರತೆ ಮತುಿ ಬಗಗದ ಕಾಡೆಮ್ಮಮ ..
ಪಾಿಣಿಗಳಗೆ ಕಾಡಿನಲಿಾ ಒಂದು ಋತು ಬದುಕುಳಯುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ೆೋಜನ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ೆಮಿಸಟರ್ ಬದುಕನುೂ ಹೆೊೋಲ್ುತುದೆ; ಇದಕೆಾ
ಸರಿಯಾದ ಸ್ಾಮ್ಥಯಷ ಹಾಗು ಪಿಜ್ಞೆಯ ಬಳಕೆ ಅತಯಗತಯ.
ಪಿತ್ರ ಹಾದುಹೆೊೋಗುವ ಋತುವಿನ ಜೆೊತೆ, ಕಾಡು ತನೂ ನಗೊಢತೆಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಹೆೊಸ ಮ್ತುು ಅದು್ತವಾದ ಏನಾದರೆೊಂದನುೂ ನಮ್ಗೆ
ಕಲಿಸಿಕೆೊಡುತುದೆ. ಇದಕೆಾ ಬೆೋಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಹೆೊರತೆೋನಲ್ಾ. ಭದಾಿ ಅಭಯಾರಣಯದಲಿಾ ತಾಪಮಾನ ೩೪ ಡಿಗಿಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಾಚಗಿ ಅರಣಯವು
ಸಂಪೂಣಷವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೆೊೋಗುತುದೆ. ಕೆಲ್ವೆೋ ಕೆಲ್ವು ನೋರು ಗುಂಡಿಗಳನುೂ ಹೆೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೋರೆಲ್ೊಾ ನೋರಿನ ಸುಳವು ಇರುವುದಿಲ್ಾ. ಹೋಗಾಗಿ
ಬೆೋಸಿಗೆಯಲಿಾ ಪಾಿಣಿಗಳ ಕ್ಷೆೋತ್ರಿೋಯ ಘರ್ಷಣೆ ಅತ್ರೋ ಹೆಚ್ುಚ ನೋರಿನ ಕಾರಣಕಾಾಗಿ ನಡೆಯುತುದೆ.
ಈ ಬೆೋಸಿಗೆಯಲಿಾ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಗೆೆ ನನಗಿದಿ ಕೆಲ್ವು ಊಹೆಗಳು ಸರಿ ಸ್ಾಬಿೋತಾದವು. ಕಾಡಿನಲಿಾ ಚಿರತೆಗಳಗೆ ಶತುಿಗಳೆಂದರೆ
ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಾದ ಹುಲಿ, ಕಾಡು ನಾಯಿ, ನರಿ ಮ್ತುು ಇತರ ಚಿರತೆಗಳು.
ಚಿರತೆ ತನೂದೆೋ ಗಾತಿದ ಅಥವಾ ತನಗಿಂತ ಚಿಕಾದಾದ ಪಾಿಣಿಗಳನುೂ ಬೆೋಟೆಯಾಡುತುದೆ. ಅದು ತನಗಿಂತ ದೆೊಡಡ ಗಾತಿದ ಪಾಿಣಿಗಳ ಮ್ಮೋಲ್ೆ

ದಾಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಾ. ಈ ವಿವರಣೆ ಎರ್ಟರಮ್ಟ್ಟಟಗೆ ಸರಿ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಭದಾಿ ಅರಣಯದ ಬೆೋಸಿಗೆಯ ಸಂಜೆಯಂದರಲಿಾ ಗೆೊತಾುಯಿತು.
ಅಂದು ತಂಪಾದ ಸಂಜೆ, ಸಫಾರಿ ಮಾಗಷದಲಿಾ ಚಿರತೆಯಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಪನ ಮ್ುಂದೆ ರಸ್ೆು ಮ್ಧಯದಲಿಾ ನಡೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೋಗುತ್ರುದುಿದನುೂ
ಕಂಡೆವು. ನಮ್ಮ ಜೋಪ್ ಹಂದೆ ಇದಿರೊ ಸಹ ಚಿರತೆ ಪಕಾಕೆಾ ಸರಿಯದೆ ರಸ್ೆು ಮ್ಧಯದಲಿಾಯೋ ನಡೆಯುತಾು ಹತ್ರುರದಲಿಾದಿ ನೋರಿನ ಗುಂಡಿಗೆ
ಹೆೊೋಯಿತು.

© ಕಾಡುನಾಡು
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ಬೆೋಸಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಆ ನೋರಿನ ಗುಂಡಿಯಲಿಾ ನೋರು
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ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಇತುು. ಚಿರತೆ ನೋರಿನ ಕಡೆಗೆ
ಸರಸರನೆ

ನಡೆಯುತಾು

ಅಪಾಯವಿದೆಯೋ

ಅಕಾ

ಪಕಾದಲಿಾ

ಇಲ್ಾವೋ

ಎಂದು

ಗಮ್ನಸುತಾು ಇತುು.

ಇದೆೋ ಸಮ್ಯದಲಿಾ ದೊರದಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣುಣ
ಕಾಡೆಮ್ಮಮ ನೋರಿನ ಗುಂಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು
ಬರುತಾು

ಇತುು.

ಕಾಡೆಮ್ಮಮ

ಚಿರತೆಯನುೂ

ನೆೊೋಡುವ ಮದಲ್ು ಚಿರತೆ ಕಾಡೆಮ್ಮಮಯನುೂ
ಗಮ್ನಸಿ ನಶಯಬಿವಾಗಿ ಕಾಡೆಮ್ಮಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ
ಕುಳತುಕೆೊಂಡಿತು.
ಕಾಡೆಮ್ಮಮಯು ಚಿರತೆಯನುೂ ಸಮಿೋಪಸುತ್ರುದುಿದನುೂ
ನಾವೆಲ್ಾರೊ

ಬಿಟಟ

ಕಣುಣ

ಬಿಟಟಂತೆಯೋ

ನೆೊೋಡುತ್ರುದೆಿವು. ಇನೊೋನು ಚಿರತೆ ೧೦ ಅಡಿ
ದೊರದಲಿಾದಾಿಗ ಕಾಡೆಮ್ಮಮಯ ಕಣಿಣಗೆ ಬಿತುು. ತಕ್ಷಣ
ಕಾಡೆಮ್ಮಮ ಚಿರತೆಯ ಮ್ಮೋಲ್ೆ ದಾಳ ಮಾಡಲ್ು
ಸಜಾಿಯಿತು. ಇದನುೂ ಕಂಡ ಚಿರತೆ ಕೆಲ್ವೆೋ
ಕ್ಷಣಗಳಲಿಾ ಅಲಿಾಂದ ಕಣಮರೆಯಾಯಿತು.
ಸಾಲ್ೆ ಸಮ್ಯದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ಾಸದ ಚಿರತೆ
ಕಾಡೆಮ್ಮಮಯಿಂದ
ತೆಮ್ರಿನ

ಮ್ಮೋಲ್ೆ

ದೊರದಲಿಾ

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ

ವಿಶಿಮಿಸುತ್ರುತುು.

ಕಾಡಿನ

ಎರಡನೆಯ ಅತ್ರದೆೊಡಡ ಪರಭಕ್ಷಕನಗೆ ಇನೊೂ
ಬಾಯಾರಿಕೆ

ಇಂಗಿರಲಿಲ್ಾ.

ಬೆೋಕಾದರ್ುಟ

ನೋರನುೂ

ಕಾಡೆಮ್ಮಮ

ಕುಡಿದು,

ತನಗೆ

ಹಂತ್ರರುಗಿ

ನೆೊೋಡದೆಯೋ ಪ್ದೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮ್ರೆಯಾಯಿತು.
ಹೋಗೆ ಬೆೋಸಿಗೆ ಹಾಗು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಯಾವುದೆೋ
ರಿೋತ್ರಯ ಅಪಾಯವನುೂ ಅಪಿಸುುತವಾಗಿಸುತುದೆ.

ಮೂಲಬರಹ — ಕ್ಕಶೆ ೇರ್ ವಿ

ಕನನಡ ಅನುವಾದ — ದೇಪಾ ರಾವ್
© ಕಾಡುನಾಡು
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ಚ್ುಕೆಾ ರಾಟವಾಳ

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್

ಹಸಿರು, ಅರಿಶ್ನ ಎಲ್ೆಗಳ ಮ್ಧ್ೆಯ ಕೆಲ್ವು ಸುಂದರವಾದ ಬಣಣಗಳು ಓಡಾಡಿದಾಗ ನನೂ ಕಾಯಮ್ಮರಾ ಶಟರ್ ಬಟನ್ ಸದುಿ ಮಾಡತೆೊಡಗುತುದೆ.
ಹಣಣನುೂ ಇಲ್ಾವೆೋ ಕ್ಲಿಮಿ ಕ್ಲೋಟವನುೂ ತ್ರನೂಲ್ು ಮ್ರದಿಂದ ಮ್ರಕೆಾ ಹಾರಿ ಹೆೊೋಗುವ ಈ ಸುಂದರ ಪುಕಾಗಳನುೂ ಎರ್ುಟ ನೆೊೋಡಿದರೊ ಇನೊೂ
ನೆೊೋಡಬೆೋಕು ಎಂದು ಅನಸುತುದೆ.
ನಾನು ಸಣಣವನದಾಿಗ ಹಕ್ಲಾಗಳನುೂ ಕಂಡರೆ ವಿಶ್ೆೋರ್ ಎಂದು ಅನಸುತ್ರುರಲಿಲ್ಾ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ವಯಸಿಸನಲಿಾ ಆಟದ ಕಡೆ ಗಮ್ನ ಹೆಚ್ಾಚಗಿತುು. ಆದರೆ
ಒಂದೆರಡು ಬಣಣದ ಹಕ್ಲಾಯ ಪುಕಾವನುೂ ಪಠ್ಯ ಪುಸುಕದ ಮ್ಧ್ೆಯ ಇಟುಟಕೆೊಂಡಿದೆಿ. ಚಿಕಾವರಿದಾಿಗ ಗೊಗಲ್ ಇರಲಿಲ್ಾ. ಯಾರೆೊೋ ಹೆೋಳದಿರು ಪುಸುಕದಲಿಾ
ಪುಕಾ ಇಟಟರೆ, ಪುಕಾ ಒಂದು ಮ್ರಿ ಹಾಕುತುದೆ ಎಂದು. ಮ್ುಗಧ ಮ್ನಸಿಸನಂದ ಅದನುೂ ನಂಬಿದೆಿ.

ವರ್ಷವಾದರೊ ಪುಕಾದಲಿಾ ಯಾವ ರಿೋತ್ರಯ

ಬದಲ್ಾವಣೆ ಇಲ್ಾದ ಕಾರಣ ಅದನುೂ ಎಸ್ೆದು ಬಿಟೆಟ.
ಒಂದೆೊಮ್ಮಮ ಯಾರೆೊೋ ಕೆೊಟಟ ನವಿಲ್ುಗರಿಯನುೂ ಕೃರ್ಣನಂತೆ ತಲ್ೆಗೆ ಸಿಕ್ಲಾಸಿಕೆೊಂಡು ಆನಂದ ಪಡೆದ ದಿನಗಳು ನೆನಪದೆ. ಆ ದಿನಗಳಲಿಾ
ನವಿಲ್ುಗರಿಯ ಪರಿಕೆ ಹಡಿದು ಹೆೊೋಗುತ್ರುದಿ ಎಷೆೊಟೋ ಬಾಬಾಗಳನುೂ ನೆೊೋಡಿದ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಯಾವತೊು ಅವರಿಗೆ ಆ ನವಿಲ್ುಗರಿಗಳು ಎಲಿಾ
ಸಿಕಾವು ಎಂಬ ಪಿಶ್ೊ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಾ.
ಕೆಲ್ವು ವರ್ಷಗಳ ಹಂದೆ ಹಕ್ಲಾಗಳ ಬಗೆೆ ಹುಟ್ಟಟದ ಉತಾಸಹ, ನನೂನುೂ ಹಕ್ಲಾಗಳ ಬಳಗೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೋಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದುಿ ನನೂ
ಪಠ್ಯ ಪುಸುಕದಲಿಾದುಿದು ಮ್ುನಯಾ ಹಕ್ಲಾಯ ಪುಕಾವೆಂದು. ಹಕ್ಲಾಗಳ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಹೆಚಿಚದಂತೆಲ್ಾಾ ಅವುಗಳು ನಮಮಂದಿಗೆ ಜೋವಿಸಲ್ು ಪಡುವ
ಕರ್ಟಗಳ ಅರಿವು ಹೆಚ್ಾಚಯಿತು. ಸಣಣ ವಯಸಿಸನಲಿಾ ನಾನು ಬೆಳೆದ ಕಡೆ ಗುಬಬಚಿಚಗಳ ಸಂಖೆಯಗೆ ಕೆೊರತೆ ಇರಲಿಾಲ್ಾ. ಆದಿರಿಂದ ಅದನುೂ ಕಂಡಾಗ ಯಾವ
ಭಾವನೆಯೊ ಬರುತ್ರುರಲಿಲ್ಾ. ಈಗ ಎಲಿಾಯಾದರೊ ಗುಬಬಚಿಚ ಕಂಡರೆ ಹಾಗೆ ಅದನುೂ ನೆೊೋಡುತಾು ನಂತು ಬಿಡುತೆುೋನೆ. ಅಂದೆೊಮ್ಮಮ ಮ್ನೆಯಳಗೆೋ
ಹಾರಾಡುತ್ರದಿ ಗುಬಿಬಗಳು ಈಗ ದುರುಬಿೋನು ಹಾಕ್ಲ ಹುಡುಕ್ಲದರೊ ಸಿಗುತ್ರುಲ್ಾ.
ಈಗ ನಾನು ಪುಕಾವನುೂ ಸಂಗಿಹಸುವುದು ಛಾಯಾಚಿತಿಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಮಾತಿ. ಸುಂದರವಾದ ಪುಕಾವುಳಿ ಹಕ್ಲಾಗಳನುೂ ಛಾಯಾಗಿಹಣದ ಮ್ೊಲ್ಕ
ಸ್ೆರೆ ಹಡಿದು ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದೆ ಹಂಚಿಕೆೊಳುಿತ್ರುದೆಿೋನೆ.
© ಕಾಡುನಾಡು
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ಕಂಚ್ುಕುಟ್ಟಗ

ಕೆಂಪುಕೆೊರಳನ ನೆೊಣಹಡುಕ

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್

ಖಗರತೂ

ರಾರ್ಹಕ್ಲಾ

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್
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ಕೆಮಿೀಸ್ೆ ಪಕಳಾರ

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್
ನೋಲಿರೆಕೆಾಯ ಎಲ್ೆಹಕ್ಲಾ

© ಸುಧಿೋಂದಿ ರಾವ್
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ಹಾವುಗಳಿಗ್ೆ ಅಗಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ, ಆದದರಿಂದ ಅವು
ತಮಮ ಆಹಾರವನುನ ಸಂಪ್ೂಣ್ೆವಾಗಿ ನುಂಗಬೆೇಕು.
ಹಾವುಗಳು ತಮಮ ದೆೇಹಕ್ಕಿಂತ ೭೫% -೧೦೦% ನಷ್ುೆ
ದೊಡಡ ಪಾರಣಿಗಳನುನ ತ್ತನನಬಲಲವು.



ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ೨೦೦ಕೂಿ ಹೆಚುು ಹಲುಲಗಳನುನ
ಹೊಂದರುತಿವೆ. ಈ ಹಲುಲಗಳು ಬೆೇಟ್ೆಯನುನ ಹಾವಿನ
ಗಂಟಲಿನಿಂದ

ಹೊರ

ಬರದಂತೆ

ತಡೆಗಟೆಲು

ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.


ಹಾವುಗಳು

ಕಣ್ುಣರೆಪೆೆಗಳನುನ

ಹೊಂದರುವುದಲಲ;

ಬದಲಿಗ್ೆ, ಬೆೈಲ್ ಎಂಬ ಪಾರದಶೆಕ ಪೊರೆಯು
ಅವುಗಳ ಕಣ್ುಣಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸುತಿದೆ.


ಹಾವುಗಳಿಗ್ೆ

ಹಾವಾಡಿಗ

ನುಡಿಸುವ

ಹಾಡು

ಕೆೇಳಿಸುವುದಲಲ, ಅವು ಕೆೇವಲ ಹಾವಾಡಿಗನ ಕಾಲಿನ
ಕಂಪ್ನ ಅಥವಾ ಕೊಳಲಿನ ಚಲನೆಗ್ೆ ಪ್ರತ್ತಕರಯಸುತಿವೆ.


ಹೆಚಿುನ ಹಾವುಗಳು ಮಾನವರಿಗ್ೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲಲ.

ಹಾವುಗಳು

ಇಲಿ

ನಿಯಂತ್ತರಸುವ

ಮತುಿ

ಮೂಲಕ

ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ

ಸಂಖ್ೆಯಯನುನ

ಪ್ರಿಸರ

ವಯವಸೆೆಯನುನ

ಸಮತೊೇಲನಗ್ೊಳಿಸುತಿವೆ.


ಬೆರಜಿಲಿಯನ್ ಪಿಟ್ ವೆೈಪ್ರ್ ಎಂಬ ಹಾವಿನ ವಿಷ್ವು
ಅಧಕ ರಕಿದೊತಿಡಕೆಿ ಚಿಕ್ಕತೆೆ ನಿೇಡಲು ಔಷ್ಧ್ದಲಿಲ
ಬಳಸಲಾಗುತಿದೆ.

© ಕಾಡುನಾಡು
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ಕಾಡುನಾಡು ತಂಡ
ದೇಪಾ ರಾವ್

ಸಂಪಾದಕರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
editor.kaadunaadu@gmail.com

ಸುಧೇಂದರ ರಾವ್

ಸಂಪಾದಕರು ಹಾಗು ಪತ್ರಿಕೆ ವಿನಾಯಸ

ವಸುಧೇಶ ಹೆಚ್

ಅಂತರಜಾಲ್ ವಿನಾಯಸ ಹಾಗು ಪಿಚ್ಾರ

ಇಂದರಾ ಸಾಾಮ

ಕರಡು ತ್ರದುಿವಿಕೆ

www.kaadunaadu.com
https://www.facebook.com/kaadunaadu/
https://twitter.com/kaadunaadu?lang=en

ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಂತ್ರಜಾಲ ಪತ್ರಿ ಕೆ

